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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα αμοιβαία κεφάλαια προσελκύουν μεγάλο μέρος του επενδυτικού κοινού λόγω
της πληθώρας πλεονεκτημάτων που παρέχουν. Η επένδυση σε μετοχές, ομόλογα
και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα συντελεί στην διασπορά του κινδύνου και στην
δημιουργία ενός αρκετά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Η διπλωματική
αυτή εξετάζει την απόδοση των Funds of Funds καθώς και την ικανότητα των
διαχειριστών στην Ελλάδα για την πενταετία 2012-2017 μέσω των δεικτών
αξιολόγησης. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την χρήση των δεικτών Treynor
και Sharpe, οπού κατατάσσονται ανάλογα με την καλύτερη απόδοση, ενώ οι
δείκτες Jensen και Fama αποσκοπούν στην μέτρηση του μέρους της απόδοσης
που οφείλεται στις ικανότητες του διαχειριστή. Με την εφαρμογή του Modigliani
and Modigliani (M2) επιτυγχάνεται η σύγκριση της απόδοσης του κάθε Αμοιβαίου
Κεφαλαίου με την απόδοση του Γενικού Δείκτη (απόδοση αγοράς). Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια πέτυχαν
ικανοποιητικές αποδόσεις ωστόσο μόνο σε δύο από αυτά οι διαχειριστές τους
έχουν επιλεκτική ικανότητα.

iii

ABSTRACT
Mutual Funds, due to their advantages, attract a large number of investment
groups. Investment in bonds, shares and other financial assets allow the investor
to diversify risk and have a well diversified portfolio. This thesis examines the
performance of Funds of Funds and funds managers’ abilities in Greece for the
period 2012-2017 by using performance metrics. This goal has been achieved by
using Treynor and Sharpe ratio, where funds are ranked according to their
performance, while Jensen alpha and Fama formula measure the extra return that
comes from the manager’s abilities. The Modigliani and Modigliani (M2) measure
makes a comparison between the return of each fund and the return of General
index (the market return). The results show that many funds have succeeded a
good performance, however only two of them have managers with selective
abilities.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς θεσμούς επένδυσης που
γνωρίζει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των
πλεονεκτημάτων που προσφέρουν. Αποτελούν την συλλογή χρημάτων διαφόρων
επενδυτών οι οποίοι έχουν κοινούς επενδυτικούς στόχους. Αυτοί «τοποθετώντας» τα
χρήματα τους σε διάφορες κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων πετυχαίνουν
καλύτερες αποδόσεις για δεδομένα επίπεδα κινδύνου. Μέσω, λοιπόν, της
διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου επιτυγχάνεται η μείωση του κινδύνου.
Επιπλέον μέσω της επαγγελματικής διαχείρισης που παρέχεται, για την αρχική
επένδυση και την μετέπειτα παρακολούθηση της πορείας τους, γίνεται πιο εύκολος
ο εντοπισμός επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις με
ελαχιστοποίηση κινδύνου.
Η ταχύρρυθμη ανάπτυξη των αμοιβαίων κεφαλαίων την τελευταία δεκαετία έχει
θεαματικά αποτελέσματα και σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του European
Fund and Asset Management Association παρατηρείται η συνεχώς ανοδική τους
πορεία. Το πλήθος των κατηγοριών που προσφέρονται καλύπτει σε επαρκή βαθμό το
φάσμα των επενδυτικών αναγκών προσελκύοντας έτσι όλο και μεγαλύτερο τμήμα
του επενδυτικού κοινού να στραφεί προς αυτά. Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων
κινείται θετικά και υποστηρίζεται από τους ειδικούς.
Αντικειμενικός σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση των αποδόσεων των
αμοιβαίων κεφαλαίων Funds of Funds Μετοχικά στην Ελλάδα καθώς και των
ικανοτήτων των διαχειριστών αυτών από τον Απρίλιο του 2012 έως τον Μάρτιο του
2017. Στην μελέτη συμπεριλαμβάνονται μόνο αυτά που είχαν δημιουργηθεί μέχρι και
τις 31/03/2012.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες των αμοιβαίων
κεφαλαίων και διατυπώνεται ο ορισμός του. Παρουσιάζεται

η διαδικασία

αδειοδότησης και λειτουργίας των ΟΣΕΚΑ, δηλαδή των εταιρειών που διαχειρίζονται
τα κεφάλαια, καθώς και ο κανονισμός που διέπει την εύρυθμη λειτουργία τους.
Γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή δείχνοντας την πορεία τους μέχρι και
1

σήμερα, ενώ με γνώμονα τα χαρακτηριστικά τους κατατάσσονται σε διάφορες
κατηγορίες. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που είναι
απαραίτητα να γνωρίζει ένας επενδυτής προκειμένου να αποφασίσει να επενδύσει
σε αυτά.

Τέλος γίνεται η κατηγοριοποίηση των αμοιβαίων κεφαλαίων τόσο

επενδυτικά όσο και γεωγραφικά και περιγράφονται οι μορφές διαχείρισης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αρχικά αναφέρεται η παγκόσμια αναδρομή των αμοιβαίων
κεφαλαίων, δείχνοντας την διεθνή τους πορεία από το έτος 2008 έως και σήμερα.
Παρουσιάζεται η πορεία του συνολικού Ενεργητικού, οι χώρες που συγκεντρώνουν
τις περισσότερες επενδύσεις καθώς και τα μερίδια ανά κατηγορία ΑΚ. Στην συνέχεια
γίνεται μία μικρή αναφορά στην εξέλιξη των αμοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό
χώρο και δίνεται η εικόνα της κατανομής του ενεργητικού τους στις διάφορες μορφές
την τελευταία δεκαετία.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή σε μία από τις κατηγορίες των αμοιβαίων
κεφαλαίων, στα Funds of Funds και συγκεκριμένα στην υποκατηγορία Funds of Funds
Μετοχικά. Παρουσιάζεται η σύνθεση αυτής της υποκατηγορίας και ποσοτικά
στοιχεία για την πορεία της στον ελλαδικό χώρο. Αναλύεται ο τρόπος μέτρησης της
απόδοσης και του κίνδυνου και κατατάσσονται τα ΑΚ με βάση τον συντελεστή
μεταβλητότητας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων με βάση
τους δείκτες αξιολόγησης της επίδοσης τους. Συγκεκριμένα περιγράφονται οι δείκτες
Treynor και Sharpe και γίνεται κατάταξη των ΑΚ σύμφωνα με τις μετρήσεις των
δεικτών αυτών. Υπολογίζεται η απόδοση που οφείλεται στον διαχειριστή με την
βοήθεια του Jensen’s a καθώς και η επιλεκτική ικανότητα του διαχειριστή κατά
FAMA. Στην συνέχεια γίνεται εξέταση των χαρτοφυλακίων και αναδιάρθρωση τους
σύμφωνα με τους Modigliani and Modigliani (M2).
Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η σχέση μεταξύ απόδοσης και κίνδυνου για
τα εικοσιένα αμοιβαία κεφάλαια μέσω ενός μαθηματικού μοντέλου, της
παλινδρόμησης. Εντοπίζεται η ύπαρξη συσχέτισης ή μη μεταξύ των δύο μεταβλητών
και ελέγχεται η στατιστική σημαντικότητα τόσο της γραμμής παλινδρόμησης όσο και
των συντελεστών της.
2

Στο τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης που
διενεργήθηκε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.1 Βασικές έννοιες αμοιβαίων κεφαλαίων
Αμοιβαία Κεφάλαια
Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές επένδυσης
παγκοσμίως, εδώ και πολλά χρόνια. Είναι μία περιουσία πολλών επενδυτών
(μεριδιούχων) που δημιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο κεφαλαίων με σκοπό την από
κοινού διαχείριση και επένδυση αυτού1. Με τον όρο «κεφάλαιο» νοείται το συνολικό
ποσό που συγκεντρώνεται, ενώ με τον όρο «αμοιβαίο» χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι
οι μεριδιούχοι, που συμμετέχουν στην δημιουργία αυτού του χαρτοφυλακίου,
αναλαμβάνουν από κοινού τα κέρδη ή τις ζημίες που προκύπτουν, ανάλογα με το
ποσό της συνεισφοράς τους2.
Ορισμός ΟΣΕΚΑ
«Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρίες
διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» νοούνται ως ΟΣΕΚΑ. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν
ως

αποκλειστικό

σκοπό

την

επένδυση

συλλογικά

των

κεφαλαίων

που

συγκεντρώνονται από το κοινό σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα ρευστοποιήσιμα
χρηματοοικονομικά προϊόντα. Οι ΟΣΕΚΑ μπορεί να έχουν την μορφή είτε αμοιβαίου
κεφαλαίου διαχειριζόμενο από εταιρία διαχείρισης είτε εταιρίες επενδύσεων3.
Ενεργητικό ΑΚ
Η συνολική αξία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, που αποτελείται από κινητές αξίες και
μετρητά, καλείται ενεργητικό και επενδύεται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα
(ομολογίες, μετοχές) και προθεσμιακές καταθέσεις. Το ενεργητικό ενός ΑΚ διαιρείται
σε ίσης αξίας μερίδια τα οποία ανήκουν στους μεριδιούχους. Το αποτέλεσμα αυτής
της διαίρεσης ονομάζεται καθαρή τιμή του ΑΚ.

1

Νούλας, 2016.
Φιλίππας, 2010.
3
Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κεφαλαίου έχει ως πηγή την Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 2012.
2
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Εταιρίες Επενδύσεων και Διαχείρισης
Ως εταιρία επενδύσεων νοείται η εταιρία που έχει για κύρια δραστηριότητα την
διαχείριση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ). Για την σύσταση της
απαιτείται σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές της εκάστοτε χώρας. Η αρμόδια
αρχή κάθε χώρας εφόσον βρίσκεται εντός της Ευρώπης θα πρέπει να ενημερώνει την
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στην Ελλάδα αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εταιρία
διαχείρισης είναι η «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (ΑΕΔΑΚ).
Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι υπεύθυνη για:


την διαχείριση των επενδύσεων



την διοίκηση, η οποία περιλαμβάνει κάποιες υπηρεσίες όπως νομικές,
λογιστικής διαχείρισης, εξυπηρέτησης πελατών καθώς και άλλες ενέργειες
όπως αποτίμηση ενεργητικού του χαρτοφυλακίου, καθορισμός της αξίας των
μεριδίων, έκδοση και εξαγορά αυτών και όλες τις απαραίτητες συναλλαγές
διεκπεραίωσης που αφορούν την προώθηση τους.



και την διαφήμιση των συλλογικών χαρτοφυλακίων

Το μετοχικό κεφάλαιο μίας ΑΕΔΑΚ, του οποίου οι μετοχές που το απαρτίζουν είναι
ονομαστικές, καταβάλλεται εξολοκλήρου σε μετρητά με ελάχιστο ύψος τις
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Για τις ΑΕΔΑΚ που βρίσκονται ήδη σε
λειτουργία το ύψος εφαρμόζεται για τα ίδια κεφάλαια. Με απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς αυτό το ποσό μπορεί να αλλάζει.
Όταν η αξία των χαρτοφυλακίων της ΑΕΔΑΚ είναι μεγαλύτερη από διακόσια
πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ τότε πρέπει να προχωρήσει σε αύξηση των
ιδίων κεφαλαίων. Η αύξηση αυτή υπολογίζεται ως το 0,02% επί του ποσού που
υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ4. Η ΑΕΔΑΚ δεν οφείλει να προβεί
στην αύξηση όταν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και του ποσού αύξησης είναι
μεγαλύτερο από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ. Η ΑΕΔΑΚ έχει την δυνατότητα
να μην καταβάλει μέχρι και το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης με
την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισόποση

4

Νούλας, 2016.
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εγγύηση που θα αναφέρει την κατάθεση ποσού για αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της.
Εκδότης αυτής της εγγύησης είναι συνήθως κάποιο πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική
εταιρεία.
Τα χαρτοφυλάκια της ΑΕΔΑΚ είναι τα χαρτοφυλάκια:


Των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ίδια αλλά και αυτά που έχει
αναθέσει την διαχείριση σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελούν αυτά που της
έχουν ανατεθεί.



Των εταιριών επενδύσεων που της έχει ανατεθεί η διαχείριση.



Των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται η ίδια
αλλά και αυτά που έχει δώσει την διαχείριση σε τρίτους. Εξαίρεση
αποτελούν αυτά που της έχουν ανατεθεί.

Τα ίδια κεφάλαια της ΑΕΔΑΚ δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα ποσά που
αναφέρθηκαν παραπάνω, επομένως οφείλει να υποβάλλει στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς όλες τις οικονομικές της καταστάσεις αφού τις δημοσιεύσει. Αν τα
ίδια κεφάλαια υπολείπονται των παραπάνω ποσών τότε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
έχει την δυνατότητα να θέσει προθεσμία στην ΑΕΔΑΚ για την προσαρμογή των ιδίων
κεφαλαίων της, ειδάλλως μπορεί να προβεί σε παύση μερικώς ή του συνόλου των
δραστηριοτήτων της. Η ΑΕΔΑΚ οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς για όλη την διάρκεια της λειτουργίας της.

Μερίδια ΟΣΕΚΑ
Τα μερίδια ΟΣΕΚΑ χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τα δικαιώματα
που παρέχουν όσον αφορά τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, την αμοιβή της
εταιρίας διαχείρισης, τις διάφορες κατηγορίες επενδυτών και τα ποσά επένδυσης.
Διάθεση (Αγορά) Μεριδίων
Ο δυνητικός μεριδιούχος (επενδυτής) για να αποκτήσει μερίδια ενός αμοιβαίου
κεφαλαίου απαιτείται:


Να υποβάλει αίτηση στην εταιρία διαχείρισης (ΑΕΔΑΚ) και να γίνει
ταυτοποίηση των στοιχείων του.
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Να λάβει το έντυπο «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές»5.



Να καταβάλει στον θεματοφύλακα είτε σε μετρητά την συνολική αξία των
μεριδίων, είτε σε κινητές αξίες με την προϋπόθεση ότι η εταιρία διαχείρισης
τις αποδέχεται.

Η τιμή διάθεσης των μεριδίων είναι η αξία τους την ημέρα υποβολής της αίτησης
απόκτησης τους. Με άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία διαχείρισης
μπορεί να διανείμει δωρεάν μερίδια ΟΣΕΚΑ στους μεριδιούχους του. Αντίθετα, σε
περίπτωση επανεπένδυσης μεριδίων σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν απαιτείται σχετική άδεια.
Τα πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή ασφαλιστικές
εταιρίες ή εταιρίες διαχείρισης ή ανώνυμες εταιρίες επενδυτικής διαμεσολάβησης
μπορούν να αναλάβουν την διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ. Οι φορείς αυτοί θέλουν
ορισμένες πληροφορίες από τους υποψήφιους μεριδιούχους (γνώσεις, εμπειρία,
ανάληψη κινδύνου) προκειμένου να αξιολογηθεί αν η επένδυσή στο συγκεκριμένο
ΟΣΕΚΑ είναι κατάλληλη. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στους υφιστάμενους
μεριδιούχους οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν νέες επενδύσεις. Μετά την αξιολόγηση
των πληροφοριών και εφόσον κριθεί ακατάλληλος ο συγκεκριμένος ΟΣΕΚΑ για
επένδυση, ενημερώνουν τους μεριδιούχους. Αν οι πληροφορίες είναι ελλιπής πάλι
υπάρχει ενημέρωση προς τους μεριδιούχους ότι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δεν
επαρκεί για να κρίνουν αν είναι κατάλληλος για επένδυση ο ΟΣΕΚΑ. Η εταιρία
διαχείρισης αποφασίζει για την αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής στον ΟΣΕΚΑ
σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού του.
Εξαγορά (Πώληση) Μεριδίων
Ο μεριδιούχος για να πουλήσει τα μερίδια ενός αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτείται να
υποβάλει αίτηση στην εταιρία διαχείρισης (ΑΕΔΑΚ). Τα μερίδια εξαγοράζονται στην
τιμή εξαγοράς που αντιστοιχεί στην ημέρα υποβολής της αίτησης για εξαγορά. Το
αντίτιμο της πώλησης καταβάλλεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και είναι το
γινόμενο του αριθμού των μεριδίων και της τιμής εξαγοράς6.
Με αίτηση της εταιρίας διαχείρισης και κατόπιν άδειας της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς επιτρέπεται η αναστολή εξαγοράς μεριδίων για χρονικό διάστημα
5
6

Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 2012.
Νούλας, 2016.
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έως τρεις (3) μήνες. Αυτό γίνεται σε σπάνιες περιπτώσεις, αν επιβάλλεται από τις
περιστάσεις και πάντα για το συμφέρον των μεριδιούχων. Η αναστολή μπορεί να
πάρει παράταση για άλλους τρεις (3) μήνες. Οι ημερομηνίες άρσης, λήξης ή
ανάκλησης της αναστολής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας διαχείρισης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναστολής δεν επιτρέπεται οι μεριδιούχοι να υποβάλλουν
αίτηση εξαγοράς.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αποφασίσει, πάντα προς το συμφέρον των
μεριδιούχων ή και του επενδυτικού κοινού, την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων
ΟΣΕΚΑ. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν επιτρέπεται, καθ’ όλη την διάρκεια της
αναστολής, οι μεριδιούχοι να υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς.
Τα μερίδια ΟΣΕΚΑ μπορεί να διατίθενται και σε άλλα κράτη οπότε σε περίπτωση
αναστολής εξαγοράς η εταιρία διαχείρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τις
αρμόδιες αρχές αυτών των κρατών.

Θεματοφύλακας Αμοιβαίου κεφαλαίου
Το ρόλο του θεματοφύλακα αναλαμβάνουν οι τράπεζες, μετά από ανάθεση της
εταιρίας διαχείρισης, οι οποίες φυλάσσουν τα περιουσιακά στοιχεία των αμοιβαίων
κεφαλαίων7. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των
ταμειακών ροών και την διαχείριση των κινήσεων των στοιχείων του ενεργητικού των
ΑΚ, ενώ η εταιρεία διαχείρισης πρέπει να τον ελέγχει για την σωστή εκτέλεση των
οδηγιών της. Ο ΟΣΕΚΑ είναι υπεύθυνος να διενεργήσει όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για να μην αποκλείει η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων από αυτή της
καθαρής αξίας του ενεργητικού.
Ο θεματοφύλακας υπογράφει τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης των κερδών, οι οποίες αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του κάθε ΟΣΕΚΑ στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου,
εξασφαλίζοντας ότι:

7
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Οι ενέργειες που αφορούν τα μερίδια όπως έκδοση, διάθεση, εξαγορά και
ακύρωση γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις, κανονισμούς και τις αποφάσεις
του ΟΣΕΚΑ.



Ο υπολογισμός της καθαρής αξίας των μεριδίων και η αποτίμηση των
στοιχείων του ενεργητικού του ΑΚ γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις,
κανονισμούς και τις αποφάσεις του ΟΣΕΚΑ.



Οι οδηγίες της εταιρείας διαχείρισης εκτελούνται, εκτός αν είναι αντίθετες
των διατάξεων και κανονισμών του ΟΣΕΚΑ.



Το αντίτιμο των συναλλαγών καταβάλλεται σε αυτόν εντός των προθεσμιών
που ορίζονται.



Τα κέρδη του ΟΣΕΚΑ διανέμονται στους μεριδιούχους σύμφωνα με τις
διατάξεις, κανονισμούς και τις αποφάσεις του ΟΣΕΚΑ.

Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο θεματοφύλακας είναι
υποχρεωμένος να της παρέχει όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώνει κατά την
άσκηση των καθηκόντων του, προκειμένου η ίδια να μπορεί να ελέγχει την
συμμόρφωση του ΟΣΕΚΑ και του θεματοφύλακα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4099/2012 καθώς και τις αποφάσεις που εκδίδονται από τον θεματοφύλακα.

Τα στοιχεία της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρίας διαχείρισης
Ο θεματοφύλακας και η εταιρία διαχείρισης συνάπτουν σύμβαση στην οποία
περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται και οι διαδικασίες που πρέπει να
εφαρμόζονται. Η σύβαση αυτή συνάπτεται όταν η εταιρεία διαχείρισης βρίσκεται σε
άλλο κράτος μέλος από τον θεματοφύλακα, για την ρύθμιση της ροής πληροφοριών
μεταξύ τους. Τα κυριότερα στοιχεία είναι τα ακόλουθα:


Περιγράφονται όλες οι διαδικασίες, συμπεριλαμβάνοντας και τις διαδικασίες
που αφορούν την φύλαξη για κάθε ένα στοιχείο του χαρτοφυλακίου του
αμοιβαίου κεφαλαίου που ο θεματοφύλακας έχει αναλάβει την φύλαξη του.



Περιγράφονται οι διαδικασίες που εφαρμόζονται όταν η εταιρία διαχείρισης
εξετάζει την περίπτωση τροποποίησης του κανονισμού ή του ενημερωτικού
δελτίου του ΟΣΕΚΑ, όπως επίσης προσδιορίζεται και το χρονικό διάστημα που
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απαιτείται για να ενημερωθεί ο θεματοφύλακας ή αναφέρονται οι
περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η συναίνεση του θεματοφύλακα πριν την
τροποποίηση.


Περιγράφονται τα μέσα και οι διαδικασίες, τις οποίες ο θεματοφύλακας
εφαρμόζει για να μεταφέρει τις πληροφορίες στην εταιρία διαχείρισης για
την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της καθώς επίσης τα μέσα και τις
διαδικασίες που χρησιμοποιεί ο θεματοφύλακας για να λαμβάνει όλες τις
πληροφορίες που χρειάζεται για την άσκηση των δικών του καθηκόντων.



Περιγράφονται οι διαδικασίες με τις οποίες ο θεματοφύλακας μπορεί να
αξιολογήσει τις πληροφορίες που του μεταβιβάζονται αλλά και να ερευνά τις
εργασίες της εταιρίας διαχείρισης.



Περιγράφονται οι διαδικασίες με τις οποίες η εταιρία διαχείρισης εξετάζει αν
ο θεματοφύλακας εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του8.

Αδειοδότηση και λειτουργία ΟΣΕΚΑ
Ο ΟΣΕΚΑ υπό μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου θεωρείται ένα σύνολο περιουσίας
αποτελούμενο από κινητές αξίες, μετρητά και μέσα χρηματαγοράς, της οποίας τα
στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε πολλούς μεριδιούχους. Η εταιρία διαχείρισης
εκπροσωπεί δικαστικά τους μεριδιούχους καθώς το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αποτελεί
νομικό πρόσωπο.
Ο ΟΣΕΚΑ υπό μορφή «Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου»
(ΑΕΕΜΚ) θεωρείται η εταιρεία που έχει ως σκοπό την διαχείριση του δικού της
χαρτοφυλακίου ενώ δεν επιτρέπεται να διαχειρίζεται περιουσία για λογαριασμό
τρίτων9. Το δικό της χαρτοφυλάκιο μπορεί να το διαχειρίζεται είτε η ίδια είτε να
ορίσει εταιρία διαχείρισης. Εντός της ΑΕΕΜΚ μπορεί να υπάρχουν περισσότερα του
ενός επενδυτικά τμήματα.
Για να δοθεί άδεια σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει η εταιρία διαχείρισης
να υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα παρακάτω:

8
9
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Νούλας, 2016.
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Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο οποίος θα έχει υπογραφεί από την
εταιρία διαχείρισης και τον θεματοφύλακα.



Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος, στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται την
κατάθεση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου
κεφαλαίου καθώς και ότι αναλαμβάνει το καθήκον του θεματοφύλακα.



Αναλυτικό κατάλογο, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλη την περιουσία του
ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας τουλάχιστον τριακόσιες
(300.000) ευρώ10.
Για να δοθεί άδεια λειτουργίας σε ΑΕΕΜΚ θα πρέπει η ίδια να υποβάλλει στην

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα παρακάτω:


Καταστατικά έγγραφα της ΑΕΕΜΚ



Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος, στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται την
κατάθεση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου
κεφαλαίου καθώς και ότι αναλαμβάνει το καθήκον του θεματοφύλακα.



Δήλωση εταιρίας διαχείρισης στην οποία αναφέρεται ότι δέχεται να οριστεί
ως εταιρία διαχείρισης της ΑΕΕΜΚ. Στην αντίθετη περίπτωση απαιτείται το
σχέδιο της σχετικής σύμβασης ανάμεσα στην υπό σύσταση ΑΕΕΜΚ και στην
εταιρία διαχείρισης.



Αναλυτικό κατάλογο με όλα τα στοιχεία του αρχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΜΚ
ύψους τουλάχιστον τριακόσιες (300.000) χιλιάδες ευρώ, αν έχει οριστεί σαν
εταιρία διαχείρισης. Στην αντίθετη περίπτωση, το ύψος του αρχικού
μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε οχτακόσιες (800.000) χιλιάδες ευρώ. Το
αρχικό μετοχικό κεφάλαιο μπορεί τα κατανέμεται στα επιμέρους επενδυτικά
τμήματα, που περιλαμβάνονται σε μία ΑΕΕΜΚ, καθένα από τα οποία θα έχει
αρχικό ενεργητικό τουλάχιστον τριακόσιες (300.000) χιλιάδες ευρώ.

Κανονισμός ΟΣΕΚΑ
Ο κανονισμός του ΑΚ πρέπει να είναι υπογεγραμμένος από την εταιρία διαχείρισης
και τον θεματοφύλακα και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:
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Την επωνυμία του ΑΚ, της εταιρίας διαχείρισης και του θεματοφύλακα.



Τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του ΑΚ καθώς και τα
χαρακτηριστικά του επενδυτή στον οποίο απευθύνεται το ΑΚ.



Τα είδη των επενδύσεων που μπορεί να επενδύεται το ενεργητικό του ΑΚ.



Την τιμή των μεριδίων στο χρόνο δημιουργίας του ΑΚ.



Τις προμήθειες, τα έξοδα και τις αμοιβές κατά την διάθεση και εξαγορά των
μεριδίων του ΑΚ.



Τον χρόνο και την διαδικασία διανομής των κερδών του ΑΚ στους
μεριδιούχους.



Τους όρους διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων του ΑΚ.

Επιτρεπόμενες επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ
Οι επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε ένα ή περισσότερα
από τα ακόλουθα:


Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι δεκτά ή αποτελούν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά.



Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι δεκτά ή αποτελούν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη αγορά κράτους–μέλους ή σε
χρηματιστήριο αξίων τρίτου κράτους, τα οποία είναι οργανωμένα και ανοιχτά
στο κοινό.



Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, οι οποίες στους όρους έκδοσης τους θα πρέπει
να περιλαμβάνεται η υποχρέωση υποβολής αίτησης για εισαγωγή σε
χρηματιστήριο αξιών και η εισαγωγή αυτή θα πραγματοποιείται μέσα σε
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.



«Μερίδια ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων βάσει του ν. 4099/2012 ή της Οδηγίας
2009/65/ΕΚ»11.



Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη
ζήτηση ή προθεσμιακές καταθέσεις με χρονική διάρκεια μέχρι δώδεκα (12)
μήνες, με την προϋπόθεση ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του

11

Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 2012.
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έδρα σε κράτος μέλος ή αν η καταστατική του έδρα είναι τοποθετημένη σε
τρίτη χώρα, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής
εποπτείας το οποίο θεωρείται τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που
προβλέπεται στο περιεχόμενο της κοινοτικής νομοθεσίας.


Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή σε αγορά κράτους μέλους ή σε
αγορά τρίτης χώρας, ή παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία
αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών.

Επενδυτικά Όρια των ΟΣΕΚΑ
Σύμφωνα με την νομοθεσία οι επενδυτικές δυνατότητες των ΟΣΕΚΑ υπόκεινται σε
κάποιους περιορισμούς, οι κυριότεροι των οποίων είναι:


Επιτρέπεται η επένδυση, μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού
ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σε κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς του
ίδιου εκδότη. Δύναται η δυνατότητα το παραπάνω ποσοστό να αυξηθεί έως
τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού όταν οι κινητές
αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κράτος
μέλος ή από τρίτο κράτος ή από δημόσιο οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.



Το μέγιστο ύψος του καθαρού ενεργητικού που επιτρέπεται να τοποθετηθεί
σε ομολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα που έχει την καταστατική
του έδρα σε κράτος μέλος και υπόκειται βάσει νομοθεσίας σε ειδικό
καθεστώς δημόσιας εποπτείας που επιτρέπει την προστασία των
ομολογιούχων, είναι εικοσιπέντε τοις εκτατό (25%). Αθροίζοντας τις
επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ σε ομολογίες που ανά εκδότη είναι πάνω του πέντε
τοις εκατό (5%), δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει το ογδόντα τοις εκατό (80%)
του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ τηρώντας το όριο των 25% ανά εκδότη.



Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) του καθαρού
ενεργητικού σε κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς διαφόρων εκδοτών
σε καθένα από τους οποίους έχει επενδυθεί ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε
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τοις εκατό (5%). Το όριο αυτό δεν ισχύει για καταθέσεις και για πράξεις
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.


Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ποσοστού μεγαλύτερου του είκοσι τοις εκατό
(20%) σε καταθέσεις που βρίσκονται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.

1.2 Σύντομη Ιστορική αναδρομή
Στην αρχαία Αθήνα και την αθηναϊκή συμμαχία τον 5ο αιώνα π.Χ. εμφανίστηκε αρχικά
η μορφή της συγκέντρωσης περιουσίας υπό κοινή διαχείριση, κυρίως για πολεμικούς
λόγους. Ίδιο φαινόμενο συναντάται και στην Δελφική Αμφικτιονία, για
θρησκευτικούς όμως λόγους, όπου ιερείς αναλάμβαναν την διαχείριση της κοινής
περιουσίας.
Το 1924, στις Η.Π.Α. η εταιρεία επενδύσεων ιδρύει το πρώτο οργανωμένο
Αμοιβαίο κεφάλαιο, το όποιο έδινε την δυνατότητα στους μεριδιούχους (επενδυτές)
να πουλήσουν και να αποχωρήσουν οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτοί επιλέξουν.
Εκείνη την περίοδο παρατηρούνται έντονα ανοδικές τάσεις στην χρηματιστηριακή
αγορά της Wall Street ενώ μεγάλο πλήθος επενδυτικού κοινού δηλώνει την επιθυμία
του να επενδύσει. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης κανονισμών λειτουργίας και της
ασάφειας του νομοθετικού πλαισίου δημιουργήθηκαν στρεβλώσεις και ατασθαλίες
στην λειτουργία των συλλογικών επενδύσεων. Επιπρόσθετα η χρηματιστηριακή
κρίση που έλαβε χώρα το 1929 προκάλεσε ένα αρνητικό κλίμα προς τα αμοιβαία
κεφάλαια12.
Ορόσημο αποτελεί το έτος 1940 όπου το αμερικανικό κογκρέσο θέσπισε νόμο
για τους κανόνες και την λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων, όχι μόνο στις Η.Π.Α.
αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο θεσμός που έχει ισχύ μέχρι σήμερα ονομάζεται
«Investment Company Act». Στις επόμενες δύο δεκαετίες παρατηρείται πάλι
ενδιαφέρον προς αυτή την μορφή επενδύσεων, η οποία παρείχε πολύ καλές
αποδόσεις για εκείνη την εποχή13.

12
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Φιλίππας, 2010.
Περράτης, 2007.
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Η χρηματιστηριακή ύφεση την περίοδο του ΄70 υπήρξε η αφετηρία για μείωση
της εξάρτησης από το χρηματιστήριο και για επενδύσεις σε προϊόντα της
χρηματαγοράς. Την ίδια περίοδο εμφανίζονται για πρώτη φορά τα αμοιβαία
κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων, τα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους σε μέσα
της χρηματαγοράς πετυχαίνοντας αποδόσεις αρκετά υψηλότερες από αυτές των
καταθέσεων σε τραπεζικά ιδρύματα. Στην συνέχεια δημιουργούνται και άλλα
αμοιβαία κεφάλαια εκμεταλλευόμενα κάθε φορά τις συνθήκες που επικρατούσαν
εκείνες τις περιόδους στην αγορά. Έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 1970
δημιουργούνται τα ΑΚ που επενδύουν σε χρυσό και πολύτιμα μέταλλα και μετέπειτα
τα ΑΚ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματιστηρίων άλλων χωρών. Ο θεσμός των
αμοιβαίων κεφαλαίων έχει εδραιωθεί στις προτιμήσεις των επενδυτών και με την
στροφή του προς όλες τις αγορές συνεχίζει την ανοδική του πορεία μέχρι σήμερα14.
Στο γράφημα 1.1. απεικονίζεται η γεωγραφική κατανομή των αμοιβαίων κεφαλαίων
παγκοσμίως το τελευταίο τρίμηνο του 2016.

Ενεργητικό Αμοιβαίων Κεφαλάιων
3,40%
0,90%

0,30%

0,70%

ΗΠΑ
ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

33,20%

47,60%

ΙΝΔΙΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΚΙΝΑ
ΕΥΡΩΠΗ

3,70%

3,70%

ΚΟΡΕΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ

2,80%
0,50%

0,40%

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

Γράφημα 1.1. Κατανομή Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Παγκοσμίως 2016
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Φιλίππας, 2010.
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1.3 Πλεονεκτήματα αμοιβαίων κεφαλαίων
Η επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
Συνεχής επαγγελματική διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Η συνεχής διαχείριση των ΑΚ γίνεται από εξειδικευμένες εταιρίες (ΑΕΔΑΚ), οι οποίες
διαθέτουν έμπειρα και πλήρως καταρτισμένα στελέχη15. Τα στελέχη αυτά έχουν ως
αποκλειστικό σκοπό το συμφέρον των επενδυτών, δηλαδή ασχολούνται με θέματα
που οι ίδιοι οι επενδυτές δεν θα μπορούσαν να κάνουν μόνοι τους λόγω άγνοιας ή
έλλειψης χρόνου. Για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχει μία ολόκληρη ομάδα
αναλυτών που ασχολείται με την παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και των
οικονομικών εξελίξεων, την αναζήτηση ευκαιριών και την χρονική στιγμή που θα
πρέπει να πουληθεί ή αγοραστεί ένα αξιόγραφο, καθώς και με τι ποσοστό θα πρέπει
να συμμετέχει σε αυτό ο επενδυτής. Ουσιαστικά η αγορά ενός αμοιβαίου κεφαλαίου
περιλαμβάνει και την πρόσληψη ενός επαγγελματία διαχειριστή16.
Ελαχιστοποίηση του κινδύνου
Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων δημιουργούν ένα διαφοροποιημένο
χαρτοφυλάκιο, επενδύοντας έτσι τα χρήματα των μεριδιούχων σε διαφορετικές
κινητές αξίες (ομόλογα, μετοχές κλπ.). Μέσω της διαφοροποίησης ο επενδυτής
επιτυγχάνει σημαντική μείωση του κινδύνου διότι η αρνητική πορεία ενός
χρηματοοικονομικού προϊόν μπορεί να αντισταθμιστεί από το κέρδος κάποιου άλλου
επενδυτικού στοιχείου που ανήκει στο ίδιο χαρτοφυλάκιο.
Άμεση Ρευστότητα
Η ρευστότητα σημαίνει ότι οι επενδυτές έχουν την δυνατότητα να πάρουν τα
χρήματα που έχουν επενδύσει σε ΑΚ οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η μετατροπή των
χρηματοοικονομικών προϊόντων, που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο, σε χρήμα γίνεται
ταχύτατα κα χωρίς ποινές. Οι επενδυτές λαμβάνουν το αντίτιμο των μεριδίων σε
διάστημα πέντε ημερών από την ημέρα της ρευστοποίησης.

15
16

Νούλας, 2016.
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Ευέλικτο αρχικό ποσό επένδυσης
Στα ΑΚ δεν υπάρχει περιορισμός για το χρηματικό ποσό που μπορεί να επενδύσει
κάποιος. Συνήθως το κατώτατο όριο επένδυσης είναι περίπου 1000 ευρώ17.
Συμμετοχή στο χρηματιστήριο με μικρό αρχικό κεφάλαιο
Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν την πιο ευέλικτη μορφή επένδυσης καθώς
παρέχουν την δυνατότητα σε μικρούς και μεσαίους επενδυτές να επενδύσουν στο
χρηματιστήριο πετυχαίνοντας καλύτερες αποδόσεις από αυτές των τραπεζικών
καταθέσεων. Επιπρόσθετα επιτυγχάνουν με μικρό αρχικό κεφάλαιο να έχουν
πρόσβαση σε υψηλή τεχνογνωσία και επαγγελματική διαχείριση18.
Διαφάνεια και εύκολη παρακολούθηση
Τα αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν πλήρη διαφάνεια στις συναλλαγές τους καθώς σε
καθημερινή βάση δημοσιεύουν το ενεργητικό τους και τη καθαρή αξία των μεριδίων
τους. Οι επενδυτές ενημερώνονται για την πορεία των επενδύσεων τους καθώς και
για την πορεία των άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο θεσμός των ΑΚ θεωρείται από
τις πιο ασφαλής επενδύσεις καθώς το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία
τους είναι πολύ αυστηρό, εξασφαλίζοντας έτσι την φερεγγυότητα και την ομαλή τους
λειτουργία.

1.4 Μειονεκτήματα επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφαλαία
Όλα τα επενδυτικά προϊόντα παρουσιάζουν και κάποια μειονεκτήματα ανάλογα με
το πόσο καλύτερα ικανοποιούν τις ανάγκες του εκάστοτε επενδυτή. Υπάρχουν,
λοιπόν, κάποιες περιπτώσεις που τα αμοιβαία κεφάλαια δεν θεωρούνται ως η
καλύτερη μορφή επένδυσης. Αυτές οι περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες:
Η επαγγελματική διαχείριση δεν είναι πάντοτε επιθυμητή
Υπάρχουν κάποιοι επενδυτές που δεν επιθυμούν επαγγελματική διαχείριση είτε γιατί
πιστεύουν μόνοι τους ή με την βοήθεια κάποιου συμβούλου επενδύσεων θα
πετύχουν καλύτερες και αποδοτικότερες επενδύσεις19. Τα άτομα αυτά έχουν αρκετές
17
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Φιλίππας, 2010.
19
Περάττης, 2007.
18

17

γνώσεις και πείρα για να δημιουργήσουν μόνοι τους το κατάλληλο χαρτοφυλάκιο
πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες τους. Συνεπώς δεν χρειάζεται να
επενδύσουν σε κάποιο χαρτοφυλάκιο αποκτώντας μερίδια και ούτε να επωμιστούν
τα επιπλέον έξοδα της επαγγελματικής διαχείρισης. Ωστόσο δεν είναι απαραίτητες
μόνο οι γνώσεις αλλά θα πρέπει να υπάρχει η θέληση και ο απαραίτητος χρόνος για
την παρακολούθηση της πορείας του χαρτοφυλακίου.
Δεν επιλέγεται η διαφοροποίηση
Τα αμοιβαία κεφάλαια, λόγω της διαφοροποίησης τους, δεν επιλέγονται συνήθως
από επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν σε ένα μόνο χρηματοοικονομικό προϊόν
αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο κίνδυνο. Ωστόσο οι επενδυτές αυτοί επωμίζονται
μεγάλες ζημίες μη θέλοντας να διαφοροποιήσουν την επένδυση τους. Επιπλέον
υπάρχουν και επενδυτές που λόγω της αποστροφής του στον κίνδυνο επιλέγουν να
τοποθετήσουν τα χρήματα τους πάλι σε ένα μόνο χρηματοοικονομικό προϊόν. Έτσι
επιλέγουν επενδύσεις μόνο σε ομόλογα, ομολογίες, τραπεζικές καταθέσεις κ.α., τα
οποία έχουν μία καθορισμένη απόδοση και κίνδυνο20.

1.5 Κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων
1.5.1. Επενδυτική κατηγοριοποίηση
Αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (Διαχείρισης Διαθεσίμων)
Τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς επενδύουν σε καταθέσεις που τηρούνται σε
πιστωτικά ιδρύματα και σε προϊόντα της χρηματαγοράς ενώ δεν επιτρέπεται να
επενδύεται το ενεργητικό τους σε μετοχές. Αυτή η κατηγορία αμοιβαίου κεφαλαίου
για να χαρακτηριστεί ως διαχείρισης διαθεσίμων, θα πρέπει να επενδύσει το 65% του
ενεργητικού του σε μέσα της χρηματαγοράς και δευτερευόντως σε τίτλους σταθερού
εισοδήματος21. O επενδυτικός τους σκοπός είναι να διασφαλίσουν το αρχικό τους
κεφάλαιο και να πετύχουν αποδόσεις ανάλογα με τις αποδόσεις της χρηματαγοράς,
δηλαδή αυτές των επιτοκίων.

20
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Ο κίνδυνος της επένδυσης είναι ελάχιστος και ο χρονικός επενδυτικός
ορίζοντας είναι βραχυπρόθεσμος με διάρκεια συνήθως έως ένα (1) έτος. Είναι η πιο
ασφαλή κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων απευθυνόμενη σε συντηρητικούς
επενδυτές που μπορούν να ρευστοποιήσουν με ελάχιστο κόστος ή σε επενδυτές που
θέλουν να πετύχουν υψηλότερες αποδόσεις από αυτές των τραπεζικών καταθέσεων.
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια
Τα ομολογιακά Α/Κ επενδύουν τουλάχιστον το 65% του χαρτοφυλακίου τους σε
ομόλογα, που εκδίδονται από το κράτος καθώς και ομόλογα άλλων εταιριών, ενώ
παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα επένδυσης σε μετοχές με ποσοστό που δεν
μπορεί να ξεπεράσει το 10 %.
Και αυτή η κατηγορία απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές, δηλαδή σε
επενδυτές που δεν είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεγάλο κίνδυνο ενώ
ενδιαφέρονται μόνο για μία σίγουρη και σταθερή απόδοση.
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
Είναι τα αμοιβαία κεφάλαια που πετυχαίνουν μεγάλη ευελιξία στις επενδύσεις,
συνδυάζοντας επενδύσεις σε ομόλογα, προθεσμιακές καταθέσεις και μετοχές
εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερες αποδόσεις. Συγκεκριμένα αυτού του τύπου τα ΑΚ
επενδύουν κατ’ ελάχιστο ποσοστό 10% του ενεργητικού τους σε μετοχές και κατ’
ελάχιστο ποσοστό 10% σε ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε καθένα από
αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομολογίες, καταθέσεις κ.α.) δεν
μπορεί να ξεπερνάει το 65% του καθαρού ενεργητικού του.
Η κατηγορία αυτή ΑΚ απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές που θέλουν να
αναλάβουν ένα σχετικά υψηλό βαθμό κινδύνου αλλά όχι τόσο υψηλό όσο αυτόν των
μετοχικών ΑΚ. Επωφελούνται από την πορεία της αγοράς, διότι σε περίοδο που
υπάρχει άνοδος στο χρηματιστήριο εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση λόγω της
μεγάλης απόδοσης των μετοχών, ενώ αντίστοιχα όταν υπάρχει αρνητική πορεία οι
απώλειες τους είναι μικρότερες σε σχέση με τα μετοχικά ΑΚ λόγω της επένδυσης τους
και σε άλλα μέσα της χρηματαγοράς.
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Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ονομάζεται μετοχικό όταν τουλάχιστον το 65% του καθαρού
ενεργητικού του επενδύεται σε μετοχές διαφόρων εταιριών, που είναι εισηγμένες
στο χρηματιστήριο. Τα μετοχικά ΑΚ προτιμώνται από ριψοκίνδυνους επενδυτές οι
οποίοι θέλουν να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τον κίνδυνο των
υπόλοιπων αμοιβαίων κεφαλαίων ενώ παράλληλα επιζητούν την μεγαλύτερη
απόδοση. Το χαρτοφυλάκιο των μετοχικών ΑΚ παρουσιάζει την μεγαλύτερη
διακύμανση καθώς η αξία αυτού όσο και η αξία των μεριδίων επηρεάζεται από την
πορεία του γενικού δείκτη τιμών των χρηματιστηρίων αξιών. Αυτό συμβαίνει γιατί οι
τιμές των μετοχών διαμορφώνονται καθημερινά ανάλογα με την προσφορά και την
ζήτηση που υπάρχει. Επομένως η καθαρή αξία του ενεργητικού αυτής της κατηγορίας
των ΑΚ μεταβάλλεται ανάλογα με το πώς διαμορφώνονται οι τιμές των μετοχών.
Στην Ελλάδα, η ΑΕΔΑΚ υποχρεούται να κρατάει ανά τρίμηνο το ελάχιστο ποσοστό
του 65% του ενεργητικού της. Αν υπάρξει παρέκκλιση της τάξεως του 10% και άνω,
θα πρέπει να το αναφέρει στους μεριδιούχους και στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς και
να προτείνει τα μετρά που θα λάβει. Αυτό γίνεται σε διάστημα δέκα (10) ημερών από
την λήξη του τριμήνου. Αν αντίστοιχα το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο του 20% θα
πρέπει να το αναφέρει άμεσα, εντός του επόμενου εικοσιτετράωρου, στην επιτροπή
κεφαλαιαγοράς22.
Αμοιβαία Κεφάλαια Κεφαλαίων (Funds of Funds)
Αυτή η κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύει το ενεργητικό της σε μερίδια
αμοιβαίων κεφαλαίων της ίδιας ή άλλης ΑΕΔΑΚ, ή άλλων οργανισμών συλλογικών
επενδύσεων.
Ανάλογα με το πώς έχει διαμορφωθεί το χαρτοφυλάκιο τους διακρίνονται σε
διάφορες κατηγορίες, όπως Funds of Funds Ομολογιακά, Μικτά ή Μετοχικά. Η
επένδυση σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο δεν μπορεί να ξεπερνάει το 20% του
ενεργητικού του, δηλαδή επενδύει σε τουλάχιστον πέντε (5) μερίδια αμοιβαίων
κεφαλαίων εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διασπορά κινδύνου23.

22
23

Κύρια πηγή στην επενδυτική κατηγοριοποίηση είναι Νούλας, 2016.
Φιλίππας, 2010.
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Πίνακας 1.1. Κατηγοριοποίηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΥ
ΕΠΕΝΔΥΕΙ

Διαχείρισης
Διαθεσίμων

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

Σε προϊόντα
της αγοράς

Χαμηλό

Χαμηλή

Βραχυπρόθεσμος

Χαμηλό

Χαμηλή

Μεσοπρόθεσμος

Μεσαίο

Μεσαία

Μεσομακροπρόθεσμος

Υψηλός

Υψηλή

Μακροπρόθεσμος

Ανάλογα με

Ανάλογα με

το είδος του

το είδος του

Α/Κ

Α/Κ

χρήματος
Κυρίως* σε
ομόλογα και

Ομολογιακά

όχι πάνω
από 10% σε
μετοχές
Σε όλες τις
αγορές,

Μικτά

κυρίως σε
ομόλογα και
μετοχές

Μετοχικά

Κυρίως*σε
μετοχές
Σε άλλα
αμοιβαία

Funds of

κεφάλαια

Funds

διαφόρων
επενδυτικών

-

κατηγοριών
*Η έννοια του «κυρίως» αναφέρεται σε ποσοστά άνω του 65%

1.5.2 Γεωγραφική κατηγοριοποίηση
Στην Ελλάδα τα αμοιβαία κεφάλαια κατατάσσονται σε δύο (2) κατηγορίες ανάλογα
με την γεωγραφική σύνθεση του ενεργητικού τους και την γεωγραφική επένδυση
τους. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες:
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Αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού
Τα ΑΚ εσωτερικού υπενδύουν (65% ή άνω του ενεργητικού τους) σε
χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομολογίες, καταθέσεις κ.α.) που εκδίδονται
από εκδότη που έχει την καταστατική έδρα του εντός της χώρας.
Αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού
Τα ΑΚ εξωτερικού υπενδύουν (65% ή άνω του ενεργητικού τους) σε
χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομολογίες, καταθέσεις κ.α.) που εκδίδονται
από εκδότη που έχει την καταστατική έδρα του εκτός της χώρας24.

1.6 Μορφές διαχείρισης χαρτοφυλακίου
Οι μορφές διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες και
εξαρτάται από το πόσο ενεργή είναι η συμμετοχή των διαχειριστών στη διαμόρφωση
του χαρτοφυλακίου και το επενδυτικό στυλ που επιλέγουν. Οι δύο κατηγορίες είναι
οι ακόλουθες:
1. Ενεργητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
2. Παθητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
1.6.1 Ενεργητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Η ενεργητική διαχείριση είναι η επενδυτική στρατηγική που επιλέγει ο επενδυτής
προκειμένου να πέτυχει υψηλότερες αποδόσεις από αυτές ενός χαρτοφυλακίου
αναφοράς (χαρτοφυλάκιο αγοράς).
Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων χρησιμοποιούν τεχνικές οι οποίες εντάσσονται
στις παρακάτω κατηγορίες:
1. Θεμελιώδης ανάλυση
Η θεμελιώδης ανάλυση είναι η μορφή ανάλυσης αξιογράφων η οποία προσπαθεί
να καθορίσει την σωστή αξία τους βασιζόμενη σε οικονομικούς παράγοντες. Η
ανάλυση αυτή χρησιμοποιεί δύο στρατηγικές. Η πρώτη ονομάζεται στρατηγική από
επάνω προς τα κάτω, στην οποία ο διαχειριστής αποτιμά το μακροοικονομικό
περιβάλλον και προβλέπει τις πιθανές εξελίξεις της οικονομίας. Αντίθετα, η δεύτερη
24

Νούλας, 2016.
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στρατηγική η οποία ονομάζεται στρατηγική από κάτω προς τα επάνω επικεντρώνεται
στην ανάλυση μεμονωμένων μετοχών και αξιογράφων.
2. Τεχνική ανάλυση
Η τεχνική ανάλυση είναι η ανάλυση αξιογράφων που προβλέπει τις διακυμάνσεις
στις τιμές των αξιογράφων χρησιμοποιώντας στοιχεία της αγοράς.
3. Διάφορες τεχνικές που προσπαθούν να επωφεληθούν από τις ακραίες
διακυμάνσεις της αγοράς ή από τα διάφορα χαρακτηριστικά των μετοχών.
1.6.2 Παθητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Η παθητική διαχείριση είναι μία μακροπρόθεσμη στρατηγική που αποσκοπεί στη
δημιουργία χαρτοφυλακίου του οποίου η απόδοση να ακολουθεί την απόδοση ενός
δείκτη διαχρονικά. Η στρατηγική αυτή ονομάζεται και στρατηγική δείκτη.
Οι τεχνικές για την δημιουργία ενός παθητικού χαρτοφυλακίου είναι:
1. Πλήρης αντιγραφή
Η πλήρης αντιγραφή αποτελεί την πιο απλή μέθοδο όπου όλες οι μετοχές που
περιλαμβάνονται σε ένα δείκτη αναφοράς αγοράζονται ανάλογα με την βαρύτητα
τους σε αυτόν, πετυχαίνοντας έτσι απόδοση σχεδόν ίδια με αυτή της απόδοσης του
δείκτη αναφοράς.
2. Τεχνική δειγματοληψίας
Με την τεχνική δειγματοληψίας ο διαχειριστής αγοράζει ένα δείγμα μετοχών του
δείκτη και όχι όλες τις μετοχές τους.
3. Τετραγωνική βελτιστοποίησης
Η

τεχνική

βελτιστοποίησης

χρησιμοποιεί

εξειδικευμένα

προγράμματα

ηλεκτρονικών υπολογιστών στα οποία εισάγονται διάφορα ιστορικά στοιχεία,
προκειμένου να καθοριστεί η σύνθεση του χαρτοφυλακίου25.

25

Βασιλείου, Ηρειώτη, 2009.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

2.1 Η παγκόσμια εξέλιξη των αμοιβαίων κεφαλαίων
Τα αμοιβαία κεφάλαια θεωρείται ο πιο επιτυχημένος τρόπος επένδυσης και αυτό
φαίνεται από τα νούμερα του παγκοσμίως. Στο τέλος του 2016 οι επενδύσεις σε ΑΚ
ανήλθαν στα 41,29 τρισεκατομμύρια ευρώ πετυχαίνοντας μία αύξηση 9,8% σε σχέση
με την προηγουμένη χρονιά. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη των
αμοιβαίων κεφαλαίων στα έτη 2008-2016 και παρατηρείται η συνεχής ανοδική τους
πορεία.

Οι επενδύσεις στο ενεργητικό των ΑΚ
(τρις εκατ. Ευρώ)
41,29
37,61
32,98

14,32

2008

19,94

19,97

2010

2011

22,17

23,79

16,94

2009

2012

2013

2014

2015

2016

Γράφημα 2.1. Η παγκόσμια πορεία των αμοιβαίων κεφαλαίων
Ο πίνακας 2.1. δίνει την εξέλιξη του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων την
τελευταία πενταετία στις έξι (6) μεγαλύτερες χώρες/ηπείρους. Παρατηρείται ότι την
πρωταρχική θέση κατέχει οι Η.Π.Α. και δεύτερη ακολουθεί η Ευρώπη, όπου στο τέλος
του 2016 η αξία ανέρχεται σε 19.674 δισεκατομμύρια ευρώ για την πρώτη και 13.722
για την δεύτερη αντίστοιχα. Η αξία του ενεργητικού συνεχώς αυξάνεται όχι μόνο στις
δύο μεγαλύτερες περιοχές, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες όπως φαίνεται και στο
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γράφημα 2.2.. Τα ποσά που αναγράφονται αφορούν το τελευταίο τρίμηνο κάθε
χρόνο.
Πίνακας 2.1. Η εξέλιξη του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων (δις εκατ. Ευρώ)
Χώρα

2012

2013

2014

2015

2016

Η.Π.Α.

10.859

12.045

14.472

17.887

19.674

Ευρώπη

6.925

6.866

7.979

12.253

13.722

Αυστραλία

1.264

1.178

1.319

1.397

1,530

Βραζιλία

1.220

1.108

1.233

1.043

1.544

Καναδά

805

862

1.042

1.077

1.259

Ιαπωνία

764

758

889

1.220

1.385

Πηγή: EFAMA.

25000

Γεωγραφικά οι επενδύσεις σε ΑΚ
(δις εκατ. Ευρώ)

20000

15000

10000

5000

0
ΗΠΑ

Ευρώπη

2012

Αυστραλία

Βραζιλία

2013

2015

2014

Καναδά

Ιαπωνία

2016

Γράφημα 2.2. Η εξέλιξη των αμοιβαίων κεφαλαίων στις 6 μεγαλύτερες
χώρες/ηπείρους
Ο πίνακας 2.2. δίνει την διάρθρωση των αμοιβαίων κεφαλαίων παγκοσμίως όπως
αυτή έχει διαμορφωθεί στο τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους. Την μερίδα του λέοντος
κατέχουν τα μετοχικά ακολουθούμενα από τα ομολογιακά. Τα μακροπρόθεσμα
αμοιβαία κεφάλαια (μετοχικά, ομολογιακά, μικτά), τα οποία χαρακτηρίζονται έτσι
από τον επενδυτικό τους ορίζοντα, έχουν τα μεγαλύτερα ποσά έναντι αυτών της
χρηματαγοράς με τον βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.
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Πίνακας 2.2. Καθαρά ενεργητικά αμοιβαίων κεφαλαίων ανά κατηγορία (εκατ. Ευρώ)
Έτος

Μετοχικά

Ομολογιακά

Μικτά

Χρηματαγοράς

Λοιπά

2009

6,153

3,155

3,691

1,683

583

2010

7,842

4,035

3,738

2,108

770

2011

7,336

4,482

3,629

2,149

799

2012

8,122

5,299

3,633

2,399

893

2013

9,621

5,152

3,451

2,685

878

2014

11,441

6,106

3,732

3,277

1,291

2015

14,613

7,189

4,728

4,659

2,970

2016

16,235

8,482

5,050

4,772

3,754

Πηγή: EFAMA, Δεν συμπεριλαμβάνονται τα αμοιβαία κεφάλαια Funds of Funds.
Οι

συνολικές

πωλήσεις

ανά

κατηγορία

αμοιβαίων

κεφαλαίων,

όπως

παρουσιάζονται στον πίνακα 2.3., δείχνουν ότι την μεγαλύτερη συνεισφορά στις
πωλήσεις έχουν τα μακροπρόθεσμα αμοιβαία κεφάλαια. Το σύνολο των πωλήσεων
το 2016 ανήλθε σε 1,161 δισεκατομμύρια ευρώ έχοντας μία μείωση σε σχέση με τον
προηγούμενο χρόνο που ήταν στα 1,916 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ομολογιακά ΑΚ
είναι αυτά που προσελκύουν τις περισσότερες πωλήσεις στο χρονικό διάστημα 20092016, φτάνοντας τα μεγαλύτερα ποσά πωλήσεων στα έτη 2012 και 2016 με 609 και
563 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Τα ποσά που αναγράφονται αφορούν τις
πωλήσεις ετησίως.
Πίνακας 2.3. Συνολικές πωλήσεις ανά κατηγορία παγκοσμίως (σε δις εκατ. Ευρώ)
Έτος

Μετοχικά

Ομολογιακά

Μικτά

Χρηματαγοράς

Λοιπά

Σύνολα

2009

128

444

81

-446

-14

193

2010

160

346

141

-531

26

141

2011

-72

163

71

-106

19

75

2012

-52

609

116

2

27

702

2013

308

141

226

-53

51

673

2014

208

330

276

154

39

1007

2015 *

525

284

600

359

148

1916

2016 *

184

563

216

63

135

1161

Πηγή: EFAMA, *Συμπεριλαμβάνονται τα αμοιβαία κεφάλαια Funds of Funds.
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Πίνακας 2.4. Αξία ενεργητικού ΟΣΕΚΑ σε παγκόσμια βάση στις 31/12/2016 (εκατ.
Ευρώ)

Πηγή: EFAMA, Συμπεριλαμβάνονται και τα αμοιβαία κεφάλαια Funds of Funds.
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Ο πίνακας 2.4. δίνει την αξία του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων
παγκοσμίως στις 31/12/2016. Σύμφωνα με την κατανομή του ενεργητικού των
αμοιβαίων κεφαλαίων στις τέσσερις ηπείρους, παρατηρείται ότι την πρωταρχική
θέση κατέχει η Αμερική με το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξεως του 54,83% και
ακολουθούν αντίστοιχα η Ευρώπη με 33,23%, η Ασία και οι χώρες του Ειρηνικού με
11,55% και η Αφρική με 0,4%. Μεταξύ όλων των χωρών, αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη συγκεντρώνουν το 47,64% του συνολικού ενεργητικού
των ΑΚ σε παγκόσμια βάση. Η δεύτερη χώρα που ακολουθεί είναι το Λουξεμβούργο
με πολύ μικρότερο ποσοστό της τάξεως του 8,96%. Από τις υπόλοιπες χώρες
ελάχιστες είναι αυτές με ποσοστό πάνω του 3%, όπως φαίνεται και στο γράφημα 2.3.,
ενώ οι περισσότερες βρίσκονται κάτω του 1%.

Σύνολο ενεργητικού
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιρλανδία
3%
5%
Γαλλία
4%
Λουξεμβούργο
9%
Η.Π.Α.
48%

Άλλες χώρες
12%

Γερμανία
5%
Βραζιλία
4%
Αυστραλία
4%

Ιαπωνία
3%

Καναδά
3%

Γράφημα 2.3. Οι 10 χώρες με τις μεγαλύτερες αξίες ενεργητικού ΑΚ

2.2 Η εξέλιξη των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα
Τα αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις αρχές της
δεκαετίας του 1970 με την θέσπιση του Ν.Δ. 608/1970. Τα δύο ΑΚ που υπήρξαν για
αρκετά χρονιά στην αγορά είναι το Ερμής από την Εμπορική Τράπεζα και το Δήλος
από την Εθνική Τράπεζα αντίστοιχα. Μετά από δεκαπέντε χρόνια σχετικής αδράνειας
28

σε επένδυσης ΑΚ, το 1989 ιδρύεται από την ασφαλιστική εταιρία Ιntertrust το τρίτο
ΑΚ που ονομάζεται Ελληνικό. Θεματοφύλακας αυτού του κεφαλαίου υπήρξε η Εθνική
Τράπεζα. To 1990 δημιουργούνται αλλά έξι αμοιβαία κεφάλαια, τα τέσσερα από την
Alpha Τράπεζα Πίστεως και τα άλλα δύο από τις ασφαλιστικές εταιρίες Ασπίς Πρόνοια
και Ευρωπαϊκή Πίστη αντίστοιχα. Στα χρόνια που ακολούθησαν ο θεσμός των
αμοιβαίων κεφαλαίων άρχισε να κατέχει μεγαλύτερο έδαφος στην ελληνική αγορά
λόγω των υψηλών αποδόσεων που πρόσφεραν. Σε αυτό συνετέλεσε και η ραγδαία
ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς κατά την δεκαετία του ’90 με αποκορύφωμα
το έτος 1999 όπου το συνολικό ενεργητικό ανήλθε στα 35 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η πορεία των αμοιβαίων κεφαλαίων από τις αρχές του 2000 και μετέπειτα
ακολουθεί συνεχώς καθοδική πορεία. Το ελάχιστο ποσό συνολικού ενεργητικού
παρατηρείται το έτος 2011 στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα επόμενα χρόνια
υπάρχει μία συνεχόμενη μικρή αύξηση μέχρι και το 2015. Στα τέλη του 2016 το
συνολικό ενεργητικό παρουσιάζει και πάλι πτώση φτάνοντας περίπου στα ίδια
επίπεδα με το 2014. Ο πίνακας δείχνει το συνολικό ενεργητικό των αμοιβαίων
κεφαλαίων στην Ελλάδα από το 2007 έως τα τέλη του 2016.
Πίνακας 2.5. Σύνολο Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων 2007-2016 (σε εκατ. Ευρώ)
Έτος

Σύνολο ενεργητικού

2007

24528,9

2008

10414,6

2009

10679,2

2010

8015,8

2011

5229,1

2012

5947,8

2013

6252,6

2014

6047,5

2015

7238,5

2016

6421,3

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
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Ενεργητικό Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε εκατ. Ευρώ
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Γράφημα 2.4. Πορεία ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων τα έτη 2007-2016.
Ο πίνακας 2.6. δείχνει την διάρθρωση των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα
όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο τέλος κάθε έτους. Το έτος 2007 παρατηρείται ότι
οι προτιμήσεις των επενδυτών στρέφονται κυρίως στα ΑΚ χρηματαγοράς. Τα
επόμενα έτη υπάρχει καθοδική πορεία στα ποσά όλων των κατηγοριών. Την επταετία
2008-2014 τα ομολογιακά συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού
έναντι των υπολοίπων. Το 2015 όλες οι κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων
παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση, η οποία όμως δεν συνεχίζεται για όλες τις
κατηγορίες.
Πίνακας 2.6. Κατανομή Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανά Κατηγορία σε εκατ. Ευρώ
Έτος

Χρηματαγοράς Ομολογιακά

2007
8000,6
5725,8
2008
2524,9
3333,1
2009
2070,1
3160,9
2010
1206,2
2466,3
2011
814,9
1204,7
2012
1061,3
1293,2
2013
911,1
1277,6
2014
1031,2
1286,3
2015
2103,8
1419,1
2016
1556,6
1465,5
Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Μικτά

Μετοχικά

Funds of
Funds

Λοιπά

2725,8
1295,2
1560,7
1181,3
719,5
871,4
1166,4
1051,8
1104,7
1107,1

5522,9
2125,7
2615,6
1932,1
1084,7
1304,6
1554,4
1171,4
1011,9
951,1

2047,4
644,5
743,5
781,3
519,3
505,0
525,9
728,6
1020,8
885,6

506,4
491,2
528,4
448,6
886
912,3
817,2
778,2
572,8
455,4
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Σύνθεση συνολικού ενεργητικού Α/Κ
Χρηματαγοράς
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Μετοχικά
15%
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Γράφημα 2.5. Σύνθεση συνολικής αγοράς Α/Κ με βάση το ενεργητικό στις
31/12/2016
Το γράφημα 2.5. απεικονίζει την διάρθρωση του ενεργητικού των αμοιβαίων
κεφαλαίων όπως διαμορφώθηκε στα τέλη του 2016. Το μεγαλύτερο μερίδιο
κατέχουν τα ΑΚ χρηματαγοράς και ακολουθούν τα ομολογιακά με πολύ μικρή
διαφορά.
Πίνακας 2.7. Απόδοση Αμοιβαίων Κεφαλαίων 2015-2016
Είδος Αμοιβαίου
Κεφαλαίου
Σύνολο Μετοχικά

Απόδοση
2015
-8,4

Απόδοση
2016
4,95

Ποσοστιαία
μεταβολή
158,93%

Μικτά

0,21

3,99

1800,00%

Σύνολο Ομολογιακά

8,43

5,62

-33,33%

Διαχείρισης Διάθεσης Βραχ.
Διάρκειας

0,09

0,02

-77,78%

Διαχείρισης Διαθεσίμων

2,29

3

31,00%

Μετοχικά

3,67

5,63

53,41%

Μικτά

3,59

3,04

-15,32%

Ομολογιακά

1,8

2,87

59,44%

Σύνολο Σύνθετα

-0,08

5,87

7437,50%

Χρηματαγοράς

Funds of Funds

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
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Ο παραπάνω πίνακας 2.7. δείχνει την απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων τα έτη
2015-2016 για τις διάφορες κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα αμοιβαία
κεφάλαια με την μεγαλύτερη θετική ποσοστιαία μεταβολή είναι τα μικτά με
1800,00%.
Πίνακας 2.8. Συνολικό ενεργητικό αμοιβαίων κεφαλαίων ανά εταιρία στις
31/12/2016
Α/Α
1

2

3

4

5

6
7
8

9
10

Ονομασία ΑΕΔΑΚ
EYROBANK ASSET
MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ALRHA ASSET
MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΕΘΝΙKH ASSET
MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET
MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ALPHA TRUST
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.
TRITON ASSET
MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.
11
3K INVESTMENT
PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.
12
ATTICA WEALTH
MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.
13
CPB ASSET
MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.
14
THETIS Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Σύνολα
Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Συν.
Α/Κ
79

Συνολικό
Ενεργητικό
2.009.118.158,18

Μερίδιο
Αγοράς
36,29%

22

1.037.617.103,38

18,74%

2

873.204.634,35

15,77%

23

740.381.836,97

13,37%

21

236.841.282,13

4,28%

10
12
6

151.921.224,51
145.293.645,52
99.851.544,82

2,74%
2,62%
1,80%

7

67.985.048,74

1,23%

5

52.390.669,29

0,95%

5

49.983.558,36

0,90%

5

36.925.619,76

0,67%

3

26.132.331,72

0,47%

4
204

8.059.338,73
5.535.705.996,46

0,15%
100%
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Ο πίνακας 2.8 δείχνει το σύνολο του ενεργητικού της κάθε Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και το
μερίδιο που κατέχουν στην ελληνική αγορά στα τέλη του 2016. Η EUROBANK ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 36,29% ενώ μόνο
τέσσερις Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατέχουν περίπου το 84% της αγοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
FUNDS OF FUNDS

3.1 Funds of Funds
Η κατηγορία των αμοιβαίων κεφαλαίων Funds of Funds (FoF) εμφανίστηκε για πρώτη
φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στις Η.Π.Α.. Η ανοδική πορεία τους
παρουσιάζεται στα μέσα του ΄70, όπου κάνουν την εμφάνισης τους στην Ευρώπη και
κυρίως στην Μ. Βρετανία και στην Αυστρία. Στην Ελλάδα αυτή η νέα κατηγορία
αμοιβαίου κεφαλαίου άρχισε την λειτουργία της με τον νόμο 3283/2004,
προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών.
Τα Funds of Funds δίνουν την δυνατότητα δημιουργίας ολοκληρωμένου
χαρτοφυλακίου, το οποίο επενδύει σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια. Οι επενδυτές
ανάλογα με τον επενδυτικό κίνδυνο που θέλουν να αναλάβουν και τους στόχους που
έχουν, μπορούν να επιλέξουν ποιο FoF ταιριάζει καλύτερα στο επενδυτικό τους
προφίλ.
Τα FoF χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την μορφή τους και
τον τύπο των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν. Αυτά είναι τα :


Funds of Funds Μετοχικά



Funds of Funds Ομολογιακά



Funds of Funds Μικτά

Ανάλογα με την γεωγραφική κατανομή του ενεργητικού τους χωρίζονται σε :


Funds of Funds Εσωτερικού



Funds of Funds Εξωτερικού
Συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων τα FoF

προσφέρουν σημαντικότερα πλεονεκτήματα όπως:
 Πετυχαίνουν ευρύτερη διασπορά του κινδύνου
 Μεγαλύτερη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου λόγω της επένδυσης σε
πολλές κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων
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 Καλύτερη σχέση απόδοσης-κινδύνου
 Επενδύσεις στα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια των διεθνών αγορών.
Ο πίνακας 3.1. παρουσιάζει το ενεργητικό των Funds of Funds ανά εταιρία
διαχείρισης στην Ελλάδα στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017. Το μεγαλύτερο
μερίδιο αγοράς κατέχει η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. με ποσοστό
πάνω του 50%.
Πίνακας 3.1. Ενεργητικό Funds of Funds στην Ελλάδα ανά εταιρία διαχείρισης
Α/Α

Α.Ε.Δ.Α.Κ

Συν.

Συνολικό

Μερίδιο

ΟΣΕΚΑ

Ενεργητικό σε

αγοράς

ευρώ
1

EYROBANK ASSET

42

465.809.922,65

51,14%

5

141.046.856,81

15,48%

7

125.793.334,62

13,81%

4

118.090.455,07

12,96%

MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
2

ALRHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

3

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

4

ΕΘΝΙKH ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

5

ALPHA TRUST

3

34.259.625,82

3,76%

6

MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

2

12.999.054,08

1,43%

7

CPB ASSET MANAGEMENT

2

8.810.878,50

0,97%

1

4.096.980,96

0,45%

66

910.907.108,51

100%

Α.Ε.Δ.Α.Κ.
8

ATTICA WEALTH
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Σύνολα

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
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3.2 Funds of Funds Μετοχικά
Στην Ελλάδα η σύνθεση των Funds of Funds Μετοχικά αποτελείται από τα εξής
αμοιβαία κεφάλαια μέχρι τις 31/03/2017.




























ALPHA FOFS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ.
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ.
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ.
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ.
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ.
CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ.
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND.
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE.
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE $ (*).
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND.
EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ.
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND.
EUROBANK (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS.
EUROBANK (USD) (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS.
EUROBANK I (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS.
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE.
INTERAMERICAN (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS.
METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ.
METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ.
PRIVATE BANKING (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS (*).
PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND (*).
PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE (*).
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE (*).
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE (*).
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ.
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ.

Τα αμοιβαία κεφάλαια με (*) δεν θα μελετηθούν παρακάτω γιατί
δημιουργήθηκαν χρονολογικά μετά τις 01/04/2012.
Ο πίνακας 3.2. μας δίνει μια εικόνα για την πορεία των FoF μετοχικών στην
Ελλάδα. Συγκεκριμένα παρουσιάζει το συνολικό ενεργητικό που κατέχει αυτή η
κατηγορία ΑΚ καθώς επίσης και τα μερίδια ανά τα έτη 2012-2016. Η μέση ετήσια
απόδοση παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις με υψηλότερη το έτος 2014 και
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χαμηλότερη το αμέσως επόμενο έτος (2015), γεγονός που πιθανώς οφείλεται στην
υπερβολικά ασταθής πορεία της ελληνικής οικονομίας το συγκεκριμένο έτος.
Πίνακας 3.2. Ποσοτικά στοιχεία των FoF Μετοχικών στην Ελλάδα
2012
Ενεργητικά
Τέλος του
έτους
322400800,2
Δ% από
την αρχή
του έτους
-4,83%
Μερίδια
Τέλος του
έτους
150769063,7
Δ% από
την αρχή
του έτους
-12,91%
Μέση
Απόδοση
Δ% από
την αρχή
του έτους
9,12%

2013

Έτος
2014

2015

2016

281055681,8

302777228,3

310572329,9

262470334,1

12,68%

7,73%

2,57%

-15,49%

115141687,5

112074585,9

106771884

76238625,59

-23,55

-2,66%

-4,73%

-28,60%

6,40%

11,77%

3,67%

5,63%

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
Η μελέτη αφορά τα Funds of Funds μετοχικά για την πενταετία 01/04/2012 –
01/04/2017. Για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο συγκεντρώθηκαν οι ημερήσιες
τιμές κλεισίματος κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου ώστε να υπολογιστούν οι μηνιαίες
αποδόσεις. Από τους εν λόγω υπολογισμούς προκύπτουν εξήντα παρατηρήσεις
(μηνιαίες αποδόσεις) με βάση τις οποίες υπολογίζεται η μέση μηνιαία απόδοση και
η μέση τυπική απόκλιση για κάθε Α/Κ. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και
για τον Γενικό Δείκτη που αποτελεί το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Η απόδοση του
ακίνδυνου χρεογράφου (𝑅𝑓 ) θεωρήθηκε ότι είναι δύο τοις εκατό (2%) ετησίως.

3.2.1 Απόδοση και κίνδυνος Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Για την επιλογή και την αξιολόγηση ΑΚ λαμβάνεται πάντα υπόψιν η απόδοση και ο
κίνδυνος αυτών.
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3.2.1.1 Απόδοση
Η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου ή αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το αποτέλεσμα της
ζημίας ή της επιπλέον αξίας λόγω της μεταβολής της συνολικής αξίας του
χαρτοφυλακίου. Συνεπώς, η απόδοση είναι αυτή που καθορίζει αν ο επενδυτής θα
επιλέξει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή όχι και υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:
𝑅=

𝛫𝛵𝑡+1 – 𝛫𝑇1 + 𝑀𝑡+1
𝛫𝛵1

Όπου:
𝛫𝛵𝑡+1=η καθαρή τιμή στο τέλος της περιόδου t
𝛫𝛵𝑡 = η καθαρή τιμή στην αρχή της περιόδου t
𝑀𝑡+1 = το ποσό του μερίσματος στο τέλος της περιόδου t
Η απόδοση αποτελεί το πιο κοινό κριτήριο κατάταξης των αμοιβαίων κεφαλαίων
από τους επενδυτές. Ο υπολογισμός της απόδοσης είναι αρκετά εύκολος και
καθόλου χρονοβόρος παρέχοντας έτσι την δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ διαφόρων
χαρτοφυλακίων. Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνονται αν οι επενδυτικές τους
επιλογές είναι πετυχημένες ή όχι. Ωστόσο, τα αμοιβαία κεφάλαια δεν παρέχουν
εξασφαλισμένες αποδόσεις με συνέπεια οι προηγούμενες αποδόσεις δεν
εξασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Με τον τύπο αυτό υπολογίστηκαν οι μηνιαίες αποδόσεις για όλα τα αμοιβαία
κεφάλαια της διπλωματικής λαμβάνοντας υπόψιν την τιμή κλεισίματος της πρώτης
ημέρας του μήνα και την τιμή κλεισίματος της τελευταίας ημέρας αντίστοιχα. Τα
μερίσματα δεν συμπεριλήφθηκαν στους υπολογισμούς. Καθαρή τιμή θεωρείται το
πηλίκο του συνόλου του ενεργητικού ως προς τον αριθμό των μεριδίων.
3.2.1.2 Κίνδυνος
Ο κίνδυνος ορίζεται ως η απόκλιση των αποδόσεων μίας επένδυσης από τη μέση
απόδοση. Μπορεί να θεωρηθεί και η πιθανότητα να υπάρξει ζημία ή κέρδος ως
αποτέλεσμα της επένδυσης σε κάποια χρηματοπιστωτικά στοιχεία26 . Μετράτε μέσω
της τυπικής απόκλισης, η οποία όσο μεγαλύτερη είναι τόσο μεγαλύτερος είναι και ο
26

Φιλίππας, 2010.
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κίνδυνος. Για τον υπολογισμό της χρησιμοποιείται η τετραγωνική ρίζα της
διακύμανσης.
σ= √𝑉𝑎𝑟
1
̅ 2
και Var=𝛮−1 ∑𝑁
𝑖=1(𝑅𝑖 − 𝑅 )

όπου:
𝛮= ο αριθμός των μηνιαίων αποδόσεων
𝑅𝑖 = η απόδοση του ΑΚ τον μηνά i
𝑅̅ = η μέση απόδοση του ΑΚ
Ο συνολικός κίνδυνος ενός χρεογράφου ή χαρτοφυλακίου αποτελείται από δύο
τμήματα, τον συστηματικό κίνδυνο ή κίνδυνο της αγοράς και τον μη συστηματικό
κίνδυνο. Ο συστηματικός κίνδυνος οφείλεται στις γενικές συνθήκες που επικρατούν
στην αγορά όπως πληθωρισμός, φορολογία, επιτόκια. Ο κίνδυνός αυτός δεν μπορεί
να εξαλειφθεί αλλά μπορεί να μειωθεί με τον σχηματισμό ενός καλά
διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Ο μη συστηματικός κίνδυνος οφείλεται σε
χαρακτηριστικά και παράγοντες που αφορούν την ίδια την εταιρία και συνεπώς την
μετοχή της. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί εύκολα να εξαλειφθεί με την δημιουργία ενός
χαρτοφυλακίου που θα περιλαμβάνει χρεόγραφα που δεν σχετίζονται πλήρως
θετικά μεταξύ τους. Συνεπώς αρνητικά γεγονότα που αφορούν την τιμή της μετοχής
μίας εταιρίας αντισταθμίζονται από θετικά γεγονότα μία άλλης εταιρίας.
Για την μέτρηση του συνολικού κινδύνου χρησιμοποιείται ο τύπος της τυπικής
απόκλισης όπως παρουσιάστηκε παραπάνω. Με την χρήση της τυπικής απόκλισης
παρέχεται η δυνατότητα για άμεση σύγκριση διαφόρων εναλλακτικών επενδύσεων.
Εντούτοις ο περιορισμός που παρουσιάζει είναι ότι στηρίζεται στην κανονική
κατανομή δηλαδή στην ύπαρξη ίσων διακυμάνσεων και από τις δύο πλευρές του
μέσου της, κάτι που στην πραγματικότητα δεν υφίσταται27.

27

Φιλίππας, 2010.
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Ο συντελεστής βήτα (β) μετράει τον συστηματικό κίνδυνο. Είναι ένας δείκτης
ευαισθησίας του κινδύνου του κάθε χρεογράφου ή χαρτοφυλακίου σε σχέση με τον
κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Εξ ορισμού το χαρτοφυλάκιο της αγοράς
έχει συντελεστή βήτα ίσο με την μονάδα.
Ως επιθετικές ή επιθετικά χαρακτηρίζονται οι μετοχές ή τα αμοιβαία κεφάλαια
που έχουν τιμή συντελεστή βήτα μεγαλύτερη από την μονάδα διότι μεταβάλλονται
με ρυθμό μεγαλύτερο από αυτόν της αγοράς και παρουσιάζουν αρκετά υψηλές
αποδόσεις. Σε περίπτωση πτωτικής πορείας της αγοράς οι απώλειες είναι αντίστοιχα
μεγάλες. Αντίθετα, ως αμυντικές ή αμυντικά χαρακτηρίζονται οι μετοχές ή τα
αμοιβαία κεφάλαια που έχουν συντελεστή βήτα μικρότερο από την μονάδα διότι
μεταβάλλονται με ρυθμό μικρότερο από τον αντίστοιχο της αγοράς και οι αποδόσεις
τους είναι χαμηλές. Σε περίπτωση πτωτικής πορείας της αγοράς οι απώλειες είναι
μικρές28.

3.2.2 Κατάταξη σύμφωνα με τον συντελεστή μεταβλητότητας
Ο παρακάτω πίνακας κατατάσσει τα αμοιβαία κεφάλαια Funds of Funds Μετοχικά,
σύμφωνα με τον συντελεστή μεταβλητότητας. Ο συντελεστής μεταβλητότητας (ΣΜ)
είναι μια εναλλακτική μέθοδος μέτρησης του κινδύνου ανά μονάδα απόδοσης.
Επομένως όσο μικρότερος αριθμητικά είναι ο ΣΜ τόσο μικρότερος είναι και ο
κίνδυνος που αναλαμβάνει ο επενδυτής για κάθε μονάδα απόδοσης που πετυχαίνει
και αντίστροφα. Είναι χρήσιμο εργαλείο στην αξιολόγηση επενδύσεων για την
σύγκριση χρηματοοικονομικών στοιχείων με διαφορετική απόδοση και κίνδυνο. Ο
τύπος υπολογισμού του δίνεται από την σχέση:
σ

𝐶𝑉 = ̅
𝑅
Όπου:
𝐶𝑉 = συντελεστής μεταβλητότητας
𝜎 = τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου

𝑅̅ =μέση μηνιαία απόδοση του χαρτοφυλακίου

28

Ζοπουνίδης, Παντεράκη, 2003.
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Πίνακας 3.3. Απόδοση, τυπική απόκλιση και συντελεστή μεταβλητότητας για κάθε
αμοιβαίο κεφάλαιο

Όνομα
ALPHA FOFS COSMOS STARS
COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS
STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND
OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS
EQUITY BLEND
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS
EQUITY BLEND
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
EUROBANK EQUITY BLEND FUND
OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF
FUNDS EQUITY BLEND
METLIFE ALICO FUND OF FUNDS
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS
STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
CPB PREMIUM SELECTION FUND
OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS
STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
INTERAMERICAN (LF) FUND OF
FUNDS REAL ESTATE
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS
REAL ESTATE
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS
STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ
METLIFE ALICO FUND OF FUNDS
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
EUROBANK I (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS
EUROBANK (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS
INTERAMERICAN (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS
EUROBANK (USD) (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS

Μέση
Μηνιαία
Απόδοση

Τυπική
Απόκλιση

Συντελεστή
μεταβλητότητας

-0,005628

0,033152

-5,890553

0,010585

0,0314973

2,975567

0,008710

0,027243

3,127663

0,008552

0,029800

3,484449

0,008288

0,0294768

3,556379

0,007193

0,025636

3,564255

0,008012

0,029538

3,686631

0,007572

0,028871

3,813051

0,007976

0,032775

4,109251

0,007007

0,029298

4,181218

0,007026

0,0306889

4,367878

0,005971

0,0296774

4,969884

0,006226

0,0352970

5,669418

0,005917

0,034169

5,774585

0,005854

0,0342217

5,845831

0,003773

0,039056

10,351029

0,001943

0,034739

17,875583

0,001987

0,037152

18,693880

0,000926

0,037208

40,170342

0,000926

0,037208

40,170342

0,000379

0,039951

105,380878
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ FUNDS Of FUNDS
Μετά την κατάρτιση ενός χαρτοφυλακίου είναι απαραίτητη η αξιολόγηση της
επίδοσης του, η οποία γίνεται πάντα με βάση δύο μεταβλητές, την απόδοση και το
κίνδυνο. Η μέτρηση αυτή γίνεται με την χρήση δεικτών που υπολογίζουν την
απόδοση του χαρτοφυλακίου ανά μονάδα κινδύνου.
Οι δείκτες που θα παρουσιαστούν παρακάτω βασίζονται στο Υπόδειγμα
Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM). Το υπόδειγμα CAPM εξετάζει την σχέση
ανάμεσα στην προσδοκώμενη απόδοση και τον κίνδυνο για οποιοδήποτε χρεόγραφο
ή χαρτοφυλάκιο. Ο κίνδυνος μετριέται μέσω του συντελεστή βήτα (β) και υπολογίζει
τον συστηματικό κίνδυνο, καθώς επηρεάζεται μόνο από την μεταβλητότητα των
επιδόσεων της αγοράς. Η ακριβής σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου σε
κατάσταση ισορροπίας δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:
𝛦(𝑅𝑗 ) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑗 (𝑅𝑀 − 𝑅𝑓 )
Όπου:
𝛦(𝑅𝑗 ) = η αναμενόμενη απόδοση του χρεογράφου ή χαρτοφυλακίου
𝑅𝑓 = η απόδοση του ακίνδυνου χρεογράφου
𝛽𝑗 = ο σχετικός κίνδυνος του κάθε χρεογράφου/χαρτοφυλακίου σε σχέση με τον
κίνδυνο της αγοράς.
𝑅𝑀 = η απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς
(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓 ) = το πριμ κινδύνου ή επιπλέον απόδοση πάνω από την απόδοση του
χρεογράφου μηδενικού κινδύνου.

Το Υπόδειγμα CAPM ισχύει κάτω από συγκεκριμένες υποθέσεις οι οποίες είναι οι
εξής:
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Όλοι οι επενδυτές διατηρούν διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια και
επιθυμούν εκείνο το χαρτοφυλάκιο με την μεγαλύτερη απόδοση (𝑅𝑝 ) και τον
μικρότερο κίνδυνο (𝜎𝑝 ).



Υπάρχει ένας κοινός επενδυτικός ορίζοντας για όλους τους επενδυτές
επιτρέποντας έτσι την σύγκριση μεταξύ των αξιογράφων ή των
χαρτοφυλακίων.



Υπάρχει ένα χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου με απόδοση 𝑅𝑓 .



Οι επενδυτές μπορούν να δανείζονται και να δανείζουν με το επιτόκιο του
χρεογράφου μηδενικού κινδύνου.



Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός χρεογράφων που μπορούν να αγοραστούν και
να πουληθούν.



Η αγορά είναι τέλεια, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν φόροι και τα κόστη
συναλλαγής είναι μηδενικά.



Η ακριβής πληροφόρηση είναι ελεύθερη και διαθέσιμη σε όλους τους
επενδυτές.



Όλοι οι επενδυτές έχουν τις ίδιες προσδοκίες.



Οι κεφαλαιαγορές βρίσκονται σε ισορροπία ή προσπαθούν να φτάσουν σε
κατάσταση ισορροπίας.



Δεν υπάρχουν απροσδόκητες αλλαγές σε πληθωρισμό ή επιτόκια29.

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει λεπτομερώς τους δείκτες
αξιολόγησης της απόδοσης εφαρμόζοντας τους στα εικοσιένα αμοιβαία κεφαλαία
που αποτελούν τα Funds of Funds Μετοχικά. Οι δείκτες αυτοί είναι:

29



Treynor



Sharpe



Jensen’s a



Η επιλεκτική ικανότητα του διαχειριστή κατά Fama



Modigliani and Modigliani (𝑀2 )

Νούλας, 2016.
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4.1 Η μέθοδος Treynor
Ο δείκτης Treynor δείχνει την απόδοση του εξεταζόμενου χαρτοφυλακίου ανά
μονάδα σχετικού κινδύνου. Στην ουσία είναι η διαφορά ανάμεσα στην αναμενόμενη
απόδοση του χαρτοφυλακίου και στην απόδοση του χρεογράφου μηδενικού
κινδύνου ανά μονάδα συστηματικού κινδύνου. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του
δείκτη Treynor, τόσο καλύτερο είναι το χαρτοφυλάκιο σε σχέση με άλλα
χαρτοφυλάκια.
Ο τύπος υπολογισμού του εν λόγω δείκτη δίνετε από την παρακάτω σχέση:
𝑇𝑗 =

(𝑅𝑗 −𝑅𝑓)
𝛽𝑗

Όπου:
𝑅𝑗 = η απόδοση του χαρτοφυλακίου/αμοιβαίου κεφαλαίου j
𝑅𝑓 = η απόδοση του ακίνδυνου χρεογράφου
𝛽𝑗 = ο σχετικός κίνδυνος του κάθε χρεογράφου/χαρτοφυλακίου σε σχέση με τον
κίνδυνο της αγοράς.
𝛽𝑗 =

𝐶𝑂𝑉𝑗𝑀
2
𝜎𝛭

και 𝛽𝑀 = 1

𝜎𝑀 = o συνολικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου της αγοράς
𝐶𝑂𝑉𝑗𝑀 = η συνδιακύμανση του χαρτοφυλάκιού με την αγορά
Σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, ο δείκτης Treynor είναι ίσος με την
υπερβάλλουσα απόδοση ανά μονάδα σχετικού κινδύνου. Επομένως, όλοι οι
επενδυτές επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την τιμή αυτού του δείκτη.
Οι επενδυτές προκειμένου να εξάγουν συμπεράσματα θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουν τον δείκτη Treynor ως εξής:
 Είτε να κατατάξουν τα χαρτοφυλάκια σύμφωνα με τις υψηλότερες τιμές του
δείκτη
 Είτε να συγκρίνουν την τιμή του δείκτη με την αντίστοιχη τιμή του δείκτη της

αγοράς.
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Εφόσον ο δείκτης Treynor στηρίζεται στο Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών
Στοιχείων (CAPM) υπολογίζει τις αποδόσεις μόνο για τον συστηματικό κίνδυνο αφού
τον μη συστηματικό μπορεί να τον εξαλείψει. Επομένως, αναλαμβάνει κατευθείαν
την αξιολόγηση διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων.
Η αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων με βάση τον δείκτη αυτό υποδεικνύει ότι
τα χαρτοφυλάκια με την μεγαλύτερη απόδοση ανά μονάδα κινδύνου έχουν καλύτερη
διαχείριση ενώ αντίθετα τα χαρτοφυλάκια με μικρότερη απόδοση ανά μονάδα
κινδύνου έχουν χειρότερη διαχείριση.
Μειονέκτημα του δείκτη Treynor
Ο δείκτης Τreynor δεν δίνει σωστό αποτέλεσμα για την απόδοση του
χαρτοφυλακίου όταν το εκθέτει μόνο στον συστημικό κίνδυνο. Έτσι μη πλήρως
διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια φαίνεται να έχουν μία καλή απόδοση παρόλο που
αυτά στην πραγματικότητα φέρουν κίνδυνο πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που
παρουσιάζει ο συστηματικός. Συνεπώς, αυτός ο "κρυμμένος" κίνδυνος δεν
αντισταθμίζεται από τις υψηλότερες αποδόσεις.
Στον πίνακα 4.1. τα δεκαπέντε (15) πρώτα αμοιβαία κεφάλαια έχουν τιμή
δείκτη μεγαλύτερη από την τιμή του δείκτη της αγοράς, του οποίου είναι 0,002867.
Επομένως έχουν καλύτερη απόδοση από αυτήν της αγοράς σε σχέση με τον σχετικό
κίνδυνο β. Με άλλα λόγια η ενεργητική διαχείριση έχει καλύτερα αποτελέσματα από
την παθητική διαχείριση.
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Πίνακας 4.1. Κατάταξη αμοιβαίων κεφαλαίων με βάση τον δείκτη Treynor
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Γραμμή Χρεογράφων
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0,005
0,0045
0,004

Απόδοση R

0,0035

0,003
0,0025
0,002
0,0015
0,001
0,0005
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Συντελεστής β

Γράφημα 4.1. Γραμμή Χρεογράφων (SML) και σύγκριση επιδόσεων κατά Treynor
Η τιμή του δείκτη Treynor που αντιστοιχεί στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς δίνει
την κλίση της Γραμμής Χρεογράφων (SML). Η Γραμμή Χρεογράφων δείχνει την σχέση
μεταξύ απόδοσης και συστηματικού κινδύνου για κάθε μεμονωμένο χρεόγραφο ή
χαρτοφυλάκιο σε κατάσταση ισορροπίας. Είναι χρήσιμο εργαλείο για την εύρεση
υπερτιμημένων ή υποτιμημένων μετοχών και χαρτοφυλακίων. Επομένως, αν
συγκρίνουμε τον δείκτη Τreynor του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου με τον αντίστοιχο
δείκτη της αγοράς μπορούν να παρουσιαστούν στο ίδιο διάγραμμα με την Γραμμή
Χρεογράφων30. Εάν η τιμή του δείκτη του εξεταζόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου είναι
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιμή του δείκτη της αγοράς τότε το αμοιβαίο
κεφάλαιο βρίσκεται πάνω από την Γραμμή Χρεογράφων. Αντίστοιχα αν η τιμή του
δείκτη του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μικρότερη από την τιμή του δείκτη της αγοράς
το αμοιβαίο κεφάλαιο βρίσκεται κάτω από την Γραμμή Χρεογράφων31.

30
31

Ζοπουνίδης, Πενταράκη, 2003.
Βασιλείου, Ηρειώτης, 2009.
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4.2 Η μέθοδος Sharpe
Η μέθοδος Sharpe αποτελεί ένα σύνθετο μέτρο για την αξιολόγηση της απόδοσης. Ο
δείκτης μετρά την απόδοση (ανταμοιβή κινδύνου) του εξεταζόμενου αμοιβαίου
κεφαλαίου, ανά μονάδα συνολικού κινδύνου. Ο δείκτης υπολογίζεται από τον
παρακάτω τύπο:

𝑆𝑗 =

(𝑅𝑗 −𝑅𝑓 )
𝜎𝑗

όπου :
𝑅𝑗 = η απόδοση του χαρτοφυλακίου/αμοιβαίου κεφαλαίου j
𝑅𝑓 = η απόδοση του ακίνδυνου χρεογράφου
𝜎 𝑗 = o συνολικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου/αμοιβαίου κεφαλαίου j
Ο δείκτης Sharpe είναι παρόμοιος με τον δείκτη Treynor ωστόσο αποσκοπεί
στην μέτρηση του συνολικού κίνδυνου, λαμβάνοντας υπόψιν την τυπική απόκλιση
(σ) και όχι τον σχετικό κίνδυνο (β).
Σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, ο δείκτης Sharpe είναι ίσος με την
υπερβάλλουσα απόδοση ανά μονάδα συνολικού κινδύνου. Επομένως, όλοι οι
επενδυτές επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την τιμή αυτού του δείκτη.
Οι επενδυτές προκειμένου να εξάγουν συμπεράσματα θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουν τον δείκτη Sharpe ως εξής:
 Είτε να κατατάξουν τα χαρτοφυλάκια σύμφωνα με τις υψηλότερες τιμές του
δείκτη
 Είτε να συγκρίνουν την τιμή του δείκτη με την αντίστοιχη τιμή του δείκτη της

αγοράς.
Μειονέκτημα του δείκτη Sharpe
Ο δείκτης Sharpe δεν συνίσταται σαν μέτρο αξιολόγησης της απόδοσης στην
περίπτωση μη "φυσιολογικών" αποδόσεων. Οι αποδόσεις, για παράδειγμα, μπορεί
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να είναι ασύμμετρες ή να έχουν παχιές ουρές. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο δείκτης
Sharpe υποτιμά τον κίνδυνο και δίνει ένα αισιόδοξο αποτέλεσμα.
Πίνακας 4.2. Κατάταξη αμοιβαίων κεφαλαίων με βάση τον δείκτη Sharpe

A/A

Όνομα

1 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS
USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
2 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF
FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
3 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS
EQUITY BLEND
4 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS EQUITY
BLEND
5 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
6 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF
FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
7 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF
FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
8 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS
EQUITY BLEND
9 METLIFE ALICO FUND OF FUNDS
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
10 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS
EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
11 CPB PREMIUM SELECTION FUND OF
FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
12 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS
SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
13 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS
REAL ESTATE
14 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS REAL
ESTATE
15 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS
BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ
16 EUROBANK I (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS
17 METLIFE ALICO FUND OF FUNDS
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
18 EUROBANK (LF) FOF GLOBAL EMERGING
MARKETS
19 INTERAMERICAN (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS
20 EUROBANK (USD) (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS
21 ALPHA FOFS COSMOS STARS
COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Δείκτης Sharpe
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου
0,282098
0,257327
0,229943
0,223512
0,214250
0,213697
0,203375
0,191484
0,181140
0,173549
0,143929
0,128222
0,123420
0,121386
0,053082
0,007735
0,007005
-0,020795
-0,020795
-0,033063
-0,221042
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Γραμμή Κεφαλαιαγοράς
(CML)
0,005

0,0045
0,004

Απόδοση R

0,0035
0,003
0,0025
0,002
0,0015
0,001
0,0005
0
0

0,02

0,04

0,06

Τυπική απόκλιση σ

0,08

0,1

Γράφημα 4.2. Γραμμή Κεφαλαιαγοράς (CML) και σύγκριση επιδόσεων κατά Sharpe
Όσο μεγαλύτερη η τιμή του δείκτη Sharpe ενός αμοιβαίου κεφαλαίου/
χαρτοφυλακίου τόσο καλύτερη η απόδοση του σε σχέση με τα άλλα χαρτοφυλάκια.
Η τιμή του δείκτη Sharpe που αντιστοιχεί στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς δίνει την
κλίση της Γραμμής Κεφαλαιαγοράς (CML). Η Γραμμή Κεφαλαιαγοράς δείχνει την
σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου για πλήρως διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια.
Επομένως, αν συγκρίνουμε τον δείκτη Sharpe του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου με τον
αντίστοιχο δείκτη της αγοράς μπορούν να παρουσιαστούν στο ίδιο διάγραμμα με
την Γραμμή Κεφαλαιαγοράς32. Εάν η τιμή του δείκτη του εξεταζόμενου αμοιβαίου
κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιμή του δείκτη της αγοράς τότε το
αμοιβαίο κεφάλαιο βρίσκεται πάνω από την Γραμμή Κεφαλαιαγοράς και συνεπώς η
ενεργή διαχείριση είναι καλύτερη της παθητικής. Αντίστοιχα αν η τιμή του δείκτη του
αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μικρότερη από την τιμή του δείκτη της αγοράς το
αμοιβαίο κεφάλαιο βρίσκεται κάτω από την Γραμμή Κεφαλαιαγοράς και συνεπώς η
ενεργή διαχείριση είναι χειρότερη της παθητικής.
Στον πίνακα 4.2. τα δεκαπέντε (15) πρώτα αμοιβαία κεφάλαια έχουν τιμή
δείκτη μεγαλύτερη από την τιμή του δείκτη της αγοράς, η τιμή του οποίου είναι
0,030803. Επομένως έχουν καλύτερη απόδοση από αυτήν της αγοράς σε σχέση με τον

συνολικό κίνδυνο.

32

Ζοπουνίδης, Πενταράκη 2003.
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Παρατηρείται ότι τα αριθμητικά αποτελέσματα των δύο δεικτών διαφέρουν,
λόγω των διαφορετικών κινδύνων που χρησιμοποιούνται στην μέτρηση τους,
επομένως και η κατάταξη τους είναι ανάλογη. Ωστόσο τα αποτελέσματα του δείκτη
Sharpe είναι πιο αξιόπιστα διότι λαμβάνει υπόψιν τον συνολικό κίνδυνο.

4.2.1 Σύγκριση των δεικτών Treynor και Sharpe
Ο δείκτης επίδοσης Sharpe χρησιμοποιεί ως μέτρο μέτρησης του κινδύνου την τυπική
απόκλιση (συνολικός κίνδυνος), ενώ ο δείκτης Treynor χρησιμοποιεί τον συντελεστή
βήτα (συστηματικός κίνδυνος).
Σε ένα χαρτοφυλάκιο με μη συστηματικό κίνδυνο, δηλαδή σε ένα πλήρως
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, οι δύο δείκτες θα δώσουν ακριβώς τα ίδια
αποτελέσματα. Άρα ένα μη πλήρως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο θα καταταχθεί
υψηλότερα με βάση τον δείκτη επίδοσης Treynor και πολύ χαμηλότερα με βάση των
δείκτη Sharpe. Συνεπώς ο δείκτης Sharpe λαμβάνει υπόψιν πόσο καλή ήταν η
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου την εξεταζόμενη περίοδο33.
Τα δύο μέτρα επίδοσης παρέχουν διαφορετική πληροφορία ανάλογα με την
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και συνεπώς είτε πρέπει να χρησιμοποιούνται
συμπληρωματικά είτε μόνο ο δείκτης Sharpe.

4.3 Η μέθοδος Jensen
Ο δείκτης Jensen είναι παρόμοιος με τους δείκτες που έχουν παρουσιαστεί
παραπάνω διότι στηρίζεται και αυτός στο Μοντέλο Αποτίμησης Περιουσιακών
Στοιχείων (CAPM). Ο δείκτης Jensen’s a υπολογίζεται από τον τύπο:
𝑎𝑗 = 𝑅𝑗 − [𝑅𝑓 + 𝛽𝑗 (𝑅𝑀 − 𝑅𝑓 )]
όπου:
𝑅𝑗 = η απόδοση του χαρτοφυλακίου/αμοιβαίου κεφαλαίου j

33

Νούλας, 2016.
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𝑅𝑓 = η απόδοση του ακίνδυνου χρεογράφου
𝛽𝑗 = ο σχετικός κίνδυνος του κάθε χρεογράφου/χαρτοφυλακίου σε σχέση με τον
κίνδυνο της αγοράς.
𝑅𝑀 = η απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς
Η σχέση ορίζει ότι το Jensen’s a είναι η διαφορά μεταξύ της πραγματικής
απόδοσης και της αναμενόμενης απόδοσης σύμφωνα με το CAPM. Άρα το άλφα (a)
δείχνει το μέρος της απόδοσης του χαρτοφυλακίου που οφείλεται στην ικανότητα
του διαχειριστή να πετυχαίνει αποδόσεις άνω της κανονικής (CAPM).
Σύμφωνα με το Jensen κάθε χαρτοφυλάκιο αξιολογείται από την διαφορά που
προκύπτει μεταξύ της επιτευχθείσας απόδοσης και της απόδοσης που θα μπορούσε
να έχει πετύχει αν ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου επένδυε στο
χαρτοφυλάκιο της αγοράς και σε χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου, αναλαμβάνοντας
τον ίδιο κίνδυνο34.
Η συγκεκριμένη μέθοδος εξετάζει την στατιστική σημαντικότητα της απόδοσης και
γι’ αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμογή της παλινδρόμησης όπως δίνεται στην
ακόλουθη εξίσωση:
𝑅𝑗 − 𝑅𝑓 = 𝑎 𝑗 + 𝛽𝑗 (𝑅𝑀 − 𝑅𝑓 ) + 𝑢𝑗
Όπου:
𝑢𝑗 = τυχαίο λάθος
Εάν το άλφα (a) είναι θετικό και στατιστικά σημαντικό, σημαίνει ότι ο
διαχειριστής είναι ικανός είτε να προβλέπει τις στροφές στην αγορά είτε να επιλέγει
υποτιμημένες μετοχές ή και τα δύο.
Εάν το άλφα (a) είναι αρνητικό και στατιστικά σημαντικό υποδηλώνει ότι ο
διαχειριστής πετυχαίνει απόδοση που υπολείπεται της κανονικής.

34

Φιλίππας, 2010.
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Εάν το άλφα (a) δεν είναι διάφορο του μηδενός τότε η απόδοση του
χαρτοφυλακίου είναι ίδια με την κανονική (CAPM). Επομένως, το άλφα (a) μπορεί να
χαρακτηριστεί ως η απόδοση επιλεκτικότητας.
Πίνακας 4.3. Κατάταξη αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με το δείκτη Jensen’s a
A/A

Όνομα

1

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS
STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND
OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS
EQUITY BLEND
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS
EQUITY BLEND
EUROBANK EQUITY BLEND FUND
OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF
FUNDS EQUITY BLEND
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
METLIFE ALICO FUND OF FUNDS
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS
STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
INTERAMERICAN (LF) FUND OF
FUNDS REAL ESTATE
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS
STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS
REAL ESTATE
CPB PREMIUM SELECTION FUND
OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS
STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ
EUROBANK I (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS
METLIFE ALICO FUND OF FUNDS
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
EUROBANK (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS
INTERAMERICAN (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS
EUROBANK (USD) (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS
ALPHA FOFS COSMOS STARS
COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Jensen's a

t-statistic
Jensen's a

0,010422

2,578199

0,006733

2,014774

0,006508

1,813976

0,006250

1,759483

0,005979

1,674701

0,005780

1,563524

0,005563

1,581423

0,005119

1,749577

0,004928

1,428357

0,004891

1,384907

0,004249

0,955015

0,004237

0,957170

0,004186

0,939516

0,003967

1,090698

0,001678

0,349997

-0,000094

0,020550

-0,000404

0,113436

-0,001171

0,258309

-0,001171

0,258309

-0,001873

0,404691

-0,007390

1,714505
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Με την εφαρμογή της παλινδρόμησης στο excel προκύπτουν τα παραπάνω
αποτελέσματα για τον δείκτη Jensen’a όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3..
Ως εξαρτημένη μεταβλητή θεωρείται η διαφορά μεταξύ της μηνιαίας απόδοσης και
της απόδοσης του χρεογράφου μηδενικού κινδύνου ενώ ως ανεξάρτητη θεωρείται η
διαφορά μεταξύ της μηνιαίας απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς και της
απόδοσης του χρεογράφου μηδενικού κινδύνου. Με την χρήση της οικονομετρίας
μπορούμε να κάνουμε κάποιους ελέγχους για να διαπιστώσουμε την στατιστική
σημαντικότητα του συντελεστή άλφα (a).
Το επίπεδο σημαντικότητας όλων των ελέγχων είναι α=0,05. Όλα τα δείγματα
αποτελούνται από Τ=60 παρατηρήσεις και ο αριθμός των συντελεστών είναι k=1 (b).
Ο έλεγχος που έχουν διενεργηθεί είναι:
Έλεγχος σημαντικότητας των συντελεστών
H0: b=0
H1: b<>0
Αν |t|>=|t

T-K-1;α|

τότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση H0 και ο συντελεστής

είναι στατιστικά σημαντικός.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 4.3. μόνο δύο αμοιβαία κεφάλαια
κατάφεραν να πετύχουν άλφα (a) θετικό και στατιστικά σημαντικό, επομένως οι
διαχειριστές αυτών έχουν επιλεκτική ικανότητα. Τα υπόλοιπα 13 ναι μεν κατάφεραν
άλφα (a) θετικό αλλά δεν είναι στατιστικό σημαντικό. Τα τελευταία έξι στην κατάταξη
έχουν άλφα (a) αρνητικό και μη στατιστικά σημαντικό. Με βάση τα αποτελέσματα
της έρευνας διαπιστώνεται ότι τα περισσότερα χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων
δεν κατάφεραν να "νικήσουν" την αγορά επιτυγχάνοντας αποδόσεις μεγαλύτερες
από αυτή του Γενικού Δείκτη. Συνεπώς σχεδόν όλοι οι διαχειριστές αυτών δεν έχουν
επιλεκτική ικανότητα.

4.3.1 Σύγκριση του δείκτη Jensen με τους δείκτες Treynor και Sharpe
Το κύριο μειονέκτημα των δύο δεικτών σε σχέση με το δείκτη Jensen είναι ότι
παρέχουν σχετική πληροφόρηση, δηλαδή δείχνουν αν ένα χαρτοφυλάκιο αποδίδει
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καλύτερα ή χειρότερα συγκρινόμενο με το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Αυτό που
ενδιαφέρει είναι κατά πόσο καλύτερη ή χειρότερη είναι η απόδοση σε σχέση με αυτή
της αγοράς. Το Jensen’s a παρέχει περισσότερες πληροφορίες διότι υπολογίζει την
ποσοστιαία απόδοση πάνω από την κανονική απόδοση ενός χαρτοφυλακίου που
οφείλεται στις ικανότητες του διαχειριστή κάτω από την υπόθεση ότι αυτό το
χαρτοφυλάκιο είναι πλήρως διαφοροποιημένο.

4.4 Η επιλεκτική ικανότητα του διαχειριστή κατά Fama
Το Jensen’s a μπορεί να χαρακτηριστεί ως η απόδοση επιλεκτικότητας, δηλαδή η
ικανότητα του διαχειριστή να επιλέγει μετοχές και να έχει απόδοση πάνω από την
κανονική, όπως αυτή δίνεται από το υπόδειγμα CAPM. Η διαφορά οφείλεται στην
επιλεκτικότητα ή σε μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που λέει το CAPM; Για τα
χαρτοφυλάκια που είναι πλήρως διαφοροποιημένα ισχύει : (  Mj =1) ή  j =

Εάν  j



j
M

j
τότε το χαρτοφυλάκιο δεν είναι πλήρως διαφοροποιημένο και
M

υπάρχει ο μη συστημικός κίνδυνος. Σύμφωνα με τον Fama ο μόνος κίνδυνος που θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν είναι ο συστηματκός, δηλαδή ο κίνδυνος της αγοράς,
αντικαθιστώντας το  j με τον λόγο

j
στο CAPM
M

35.

Συνεπώς η απαιτούμενη

απόδοση πρέπει να είναι:

R *j = RF +

j
( RM  RF )
M

Επομένως, η επιλεκτική ικανότητα του διαχειριστή κατά FAMA είναι η διαφορά
μεταξύ της πραγματικής και της αναμενόμενης απόδοσης και δίνεται από την σχέση:
Επιλεκτική ικανότητα= 𝑅𝑗 − 𝑅𝑗∗

35
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Πίνακας 4.4. Κατάταξη αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τη μέθοδο Fama.
A/A

Όνομα

1 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS
STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
2 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
3 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS
EQUITY BLEND
4 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS
EQUITY BLEND
5 EUROBANK EQUITY BLEND FUND
OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
6 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF
FUNDS EQUITY BLEND
7 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
8 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
9 METLIFE ALICO FUND OF FUNDS
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
10 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS
STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
11 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS
STARS SILK ROUTE ASIA
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
12 CPB PREMIUM SELECTION FUND
OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
13 INTERAMERICAN (LF) FUND OF
FUNDS REAL ESTATE
14 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS
REAL ESTATE
15 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS
STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ
16 METLIFE ALICO FUND OF FUNDS
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
17 EUROBANK I (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS
18 EUROBANK (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS
19 INTERAMERICAN (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS
20 EUROBANK (USD) (LF) FOF
GLOBAL EMERGING MARKETS
21 ALPHA FOFS COSMOS STARS
COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Μέση Μηνιαία
Απόδοση R

b=σj/σΜ

CAPM

Fama

0,010585

0,338435

0,002670

0,007915

0,008710

0,292725

0,002539

0,006171

0,008552

0,320202

0,002618

0,005934

0,008288

0,316725

0,002608

0,005680

0,008012

0,317381

0,002610

0,005402

0,007976

0,352160

0,002710

0,005266

0,007572

0,310217

0,002589

0,004982

0,007193

0,275455

0,002490

0,004703

0,007007

0,314803

0,002602

0,004405

0,007026

0,329749

0,002645

0,004381

0,006226

0,379262

0,002787

0,003439

0,005971

0,318880

0,002614

0,003357

0,005917

0,367145

0,002753

0,003165

0,005854

0,367708

0,002754

0,003100

0,003773

0,419656

0,002903

0,000870

0,001943

0,373263

0,002770

-0,000827

0,001987

0,399191

0,002844

-0,000857

0,000926

0,399797

0,002846

-0,001920

0,000926

0,399797

0,002846

-0,001920

0,000379

0,429271

0,002931

-0,002551

-0,005628

0,356216

0,002721

-0,008349
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Οι πίνακες 4.3. και 4.4. παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της απόδοσης των
ικανοτήτων των διαχειριστών για το κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με τις
μεθόδους Jensen και Fama. Από τις τιμές που προκύπτουν παρατηρείται ότι η
απόδοση των διαχειριστών είναι υψηλότερη κατά Jensen’s a, σε σχέση με την μέθοδο
Fama, σε όλα τα ΑΚ. Αυτό οφείλεται στο ότι στην δεύτερη μέθοδο το αμοιβαίο
κεφάλαιο συγκρίνεται με ένα χαρτοφυλάκιο που βρίσκεται πάνω στη γραμμή
χρεογράφων που έχει τον ίδιο συνολικό κίνδυνο με αυτό. Άρα, η όποια διαφορά
οφείλεται στην επιλεκτικότητα36.

4.5 Σύγκριση χαρτοφυλακίου αμοιβαίου κεφαλαίου με το
χαρτοφυλάκιο της αγοράς
Σύμφωνα με τους Modigliani and Modigliani (𝛭2 ) για να δούμε πόσο καλύτερη ή
χειρότερη είναι η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο της
αγοράς θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα έχει τον
ίδιο κίνδυνο με τον κίνδυνο της αγοράς. Επειδή το νέο χαρτοφυλάκιο και το
χαρτοφυλάκιο της αγοράς έχουν την ίδια τυπική απόκλιση (κίνδυνος) οι αποδόσεις
τους είναι συγκρίσιμες. Εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μικρότερο κίνδυνο από το
χαρτοφυλάκιο της αγοράς, τότε το νέο χαρτοφυλάκιο (𝛲) που θα δημιουργήσουμε
πρέπει να δανείζεται ένα ποσοστό με το ακίνδυνο επιτόκιο και να το επενδύει στο
αμοιβαίο κεφάλαιο. Εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μεγαλύτερο κίνδυνο από το
χαρτοφυλάκιο της αγοράς, τότε το νέο χαρτοφυλάκιο που θα δημιουργήσουμε
πρέπει να επενδύει ένα ποσοστό στο χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου και ένα
ποσοστό στο αμοιβαίο κεφάλαιο37. Το 𝛭2 ορίζεται ως εξής:
𝛭2 = 𝑅𝑝 – 𝑅𝑀
Όπου:
𝑅𝑝 = η απόδοση του νέου χαρτοφυλακίου (𝑃) και

36
37

Νούλας, 2016.
Νούλας, 2016.
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𝑅𝑀 = η απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται λεπτομερώς η εφαρμογή του 𝛭2 σε ένα αμοιβαίο
κεφάλαιο.
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Αμοιβαίο
Γενικός Δείκτης Χρεόγραφο Μηδενικού

Μέση μηνιαία

Κεφάλαιο

της αγοράς (Μ)

κινδύνου (F)

0,010585

0,004567

0,0017

0,031497

0,093067

απόδοση (R)
Τυπική απόκλιση (σ)

Κίνδυνος αμοιβαίου κεφαλαίου < Κίνδυνος του χαρτοφυλακίου της αγοράς.
Άρα, δανεισμός και επένδυση στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Ο κίνδυνος του νέου
χαρτοφυλακίου δίνεται από τη σχέση:
𝜎𝑝 = 𝑊𝐴𝐾 ∗ 𝜎𝛢𝛫 , διότι 𝜎𝑓 = 0
Συνεπώς, τα ποσοστά είναι:
𝜎𝑝

𝑊𝐴𝐾 = 𝜎

𝛢𝛫

= 0,093067 / 0,031497 = 2, 9548, και 𝑊𝑓 = 1 − 𝑊𝐴𝐾

Απόδοση χαρτοφυλακίου (Ρ)
𝑅𝑝 = 𝑊𝐴𝐾 ∗ 𝑅𝐴𝐾 + 𝑊𝑓 ∗ 𝑅 𝑓
𝑅𝑝 = 2, 9548 * 0,010585 + (- 1, 9548) * 0, 0017 = 0,027954 και
𝛭2 = 𝑅𝑝 – 𝑅𝑀 = 0, 027954 – 0,004567 = 0,023387
Επομένως, το υπό εξέταση αμοιβαίο κεφαλαίο είναι καλύτερο κατά 2,3387%
από το χαρτοφυλάκιο της αγοράς.
Με βάση της συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν παρατηρείται ότι όλα τα
χαρτοφυλάκια έχουν κίνδυνο μικρότερο από αυτόν της αγοράς, άρα όλα θα
επενδύσουν στο κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο αντίστοιχα. Επομένως μετά την ανάλυση
προκύπτει ότι μέσω του ανασχηματισμού των χαρτοφυλακίων και έχοντας ίδιο
κίνδυνο με τον κίνδυνο του γενικού δείκτη, όλα έχουν καλύτερη απόδοση από την
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απόδοση της αγοράς εκτός από έξι. Η κατάταξη των αμοιβαίων κεφαλαίων
παρουσιάζεται στον πίνακα 4.5.
Πίνακας 4.5. Κατάταξη των αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με το M2
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Όνομα
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS
STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF
FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS
EQUITY BLEND
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS
EQUITY BLEND
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF
FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND
OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS
EQUITY BLEND
METLIFE ALICO FUND OF FUNDS
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS
STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
CPB PREMIUM SELECTION FUND OF
FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS
STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS
REAL ESTATE
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS REAL
ESTATE
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS
STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ
EUROBANK I (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS
METLIFE ALICO FUND OF FUNDS
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
EUROBANK (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS
INTERAMERICAN (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS
EUROBANK (USD) (LF) FOF GLOBAL
EMERGING MARKETS
ALPHA FOFS COSMOS STARS
COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ

M2
0,023387
0,021082
0,018534
0,017935
0,017073
0,017021
0,016061
0,014954
0,013991
0,013285
0,010528
0,009067
0,008620
0,008430
0,002073
-0,002147
-0,002215
-0,004802
-0,004802
-0,005944
-0,023439
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Ο πίνακας 4.6. παρουσιάζει μία συνοπτική εικόνα όλης της ανάλυσης που
πραγματοποιήθηκε στο παρών κεφάλαιο.
Πίνακας 4.6. Συγκεντρωτικός πίνακας με όλες τις μεθόδους αξιολόγησης
Χαρτοφυλάκιο Αγοράς και
ΑΚ
Χαρτοφυλάκιο Αγοράς
ALPHA FOFS COSMOS
STARS COMMODITIES
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA FUND OF FUNDS
COSMOS STARS USA
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
EUROBANK I (LF) FUND OF
FUNDS EQUITY BLEND
EUROBANK (LF) FUND OF
FUNDS EQUITY BLEND
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
EUROBANK EQUITY BLEND
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
GLOBAL FUND OF FUNDS
ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Μέση
Τυπική
Μηνιαία
Δείκτης Δείκτης
Απόκλιση Βήτα (β)
Jensen's a
Απόδοση
Τreynor
Sharpe
(σ)
®
0,004567 0,093067 1,000000 0,002867 0,030803 0,000000

Fama

Μ2

0,000000 0,000000

-0,005628 0,033152 0,021569 -0,339746 -0,221042 -0,007390 -0,008349 -0,023439

0,010585 0,031497 0,058647 0,151505 0,282098

0,008717

0,007915 0,023387

0,008710 0,027243 0,099414 0,070517 0,257327

0,006725

0,006171 0,021082

0,008552 0,029800 0,123384 0,055537 0,229943

0,006499

0,005934 0,018534

0,008288 0,029477 0,121411 0,054265 0,223512

0,006240

0,005680 0,017935

0,007193 0,025636 0,133988 0,040993 0,214250

0,005108

0,004703 0,017073

0,008012 0,029538 0,119443 0,052846 0,213697

0,005970

0,005402 0,017021

0,007572 0,028871 0,110742 0,053021 0,203375

0,005554

0,004982 0,023621

EUROBANK (USD) (LF) FUND
OF FUNDS EQUITY BLEND

0,007976 0,032775 0,177773 0,035302 0,191484

0,005766

0,005266 0,014954

METLIFE ALICO FUND OF
FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

0,007007 0,029298 0,135780 0,039086 0,181140

0,004918

0,004405 0,013991

0,007026 0,030689 0,155936 0,034155 0,173549

0,004879

0,004381 0,013285

0,005971 0,029677 0,108931 0,039212 0,143929

0,003959

0,003357 0,010528

0,006226 0,035297 0,102995 0,043942 0,128222

0,004231

0,003439 0,009067

0,005917 0,034169 0,011106 0,379730 0,123420

0,004249

0,003165 0,008620

0,005854 0,034222 0,011303 0,367504 0,121386

0,004186

0,003100 0,008430

0,003773 0,039056 0,141081 0,014695 0,053082

0,001669

0,000870 0,002073

ALPHA FUND OF FUNDS
COSMOS STARS EUROPE
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
CPB PREMIUM SELECTION
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA FUND OF FUNDS
COSMOS STARS SILK ROUTE
ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
INTERAMERICAN (LF) FUND
OF FUNDS REAL ESTATE
EUROBANK (LF) FUND OF
FUNDS REAL ESTATE
ALPHA FUND OF FUNDS
COSMOS STARS BRIC
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
METLIFE ALICO FUND OF
FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΞΙΩΝ
EUROBANK I (LF) FOF
GLOBAL EMERGING
MARKETS
EUROBANK (LF) FOF
GLOBAL EMERGING
MARKETS
INTERAMERICAN (LF) FOF
GLOBAL EMERGING
MARKETS
EUROBANK (USD) (LF) FOF
GLOBAL EMERGING
MARKETS

0,001943 0,034739 0,231296 0,001052 0,007005 -0,000420 -0,000827 -0,002215

0,001987 0,037152 0,136019 0,002113 0,007735 -0,000103 -0,000857 -0,002147

0,000926 0,037208 0,141944 -0,005451 -0,020795 -0,001181 -0,001920 -0,004802

0,000926 0,037208 0,141944 -0,005451 -0,020795 -0,001181 -0,001920 -0,004800

0,000379 0,039951 0,197412 -0,006691 -0,033063 -0,001887 -0,002551 -0,005944
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η γραμμική παλινδρόμηση είναι ένα στατιστικό μοντέλο που χρησιμεύει στην
περιγραφή και πρόβλεψη των τιμών μίας μεταβλητής σε σχέση με τις τιμές μίας
άλλης μεταβλητής.
Στην ενότητα αυτή μέσω της παλινδρόμησης θα μελετηθεί η σχέση ανάμεσα στις
μέσες μηνιαίες αποδόσεις και στις τυπικές αποκλίσεις (κίνδυνος) όλων των
αμοιβαίων κεφαλαίων που συνθέτουν τα Funds of Funds Μετοχικά. Ως ανεξάρτητη
μεταβλητή (x) ορίζεται ο κίνδυνος και ως εξαρτημένη μεταβλητή (y) η απόδοση των
ΑΚ. Τα δεδομένα παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4 στον πίνακα 4.6.. Με την χρήση του
excel προκύπτει το παρακάτω διάγραμμα.

5.1 Εφαρμογή και στατιστικά στοιχεία της παλινδρόμησης
Διάγραμμα Διασποράς
0,045000
0,040000
0,035000

Απόδοση

0,030000
0,025000
0,020000
0,015000
0,010000
0,005000
0,000000
-0,008000-0,006000-0,004000-0,002000 0,000000 0,002000 0,004000 0,006000 0,008000 0,010000 0,012000

Κίνδυνος

Γράφημα 5.1 Γραμμή Παλινδρόμησης
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Από τον πίνακα αποτελεσμάτων 5.1 καταγράφεται η τιμή R= 0,6281, δηλαδή ο
συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικά διάφορος του μηδενός και υπάρχει αρκετή
αλληλεξάρτηση μεταξύ της απόδοσης και του κινδύνου. Αυτό υποδεικνύει ότι
υπάρχει γραμμική σχέση των δύο μεταβλητών, η οποία είναι αρνητική.
Μετά την εφαρμογή της παλινδρόμησης προκύπτουν τα εξής στατιστικά στοιχεία
όπως παρουσιάζονται στους κάτωθι πίνακες.
Πίνακας 5.1. Στατιστικά στοιχεία παλινδρόμησης
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,628145044
R Τετράγωνο
0,394566196
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο
0,362701259
Τυπικό σφάλμα
0,00307364
Μέγεθος δείγματος
21

Πίνακας 5.2. Ανάλυση Διακύμανσης
βαθμοί
ελευθερίας

SS
1 0,00011698
19 0,000179498
20 0,000296478

Παλινδρόμηση
Υπόλοιπο
Σύνολο

MS
F
0,00011698 12,38245647
9,44726E-06

Σημαντικότητα
F
0,002294904

Πίνακας 5.3. Στοιχεία συντελεστών

Συντελεστές
Τεταμένη
επί την
αρχή (b0)
Μεταβλητή
X 1 (b)

Τυπικό
σφάλμα

t

τιμή-P

Κατώτερο
95%

Υψηλότερο
95%

Κατώτερο
95,0%

Υψηλότερο
95,0%

0,025020

0,005672

4,410884

0,000300

0,013148

0,036893

0,013148

0,036893

-0,606170

0,172263

-3,518871

0,002295

-0,966720

-0,245620

-0,966720

-0,245620
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5.2 Στατιστικοί έλεγχοι
Με την χρήση της οικονομετρίας μπορούμε να κάνουμε κάποιους ελέγχους για να
διαπιστώσουμε την στατιστική σημαντικότητα τόσο των συντελεστών όσο και της
παλινδρόμησης.
Η παλινδρόμηση έχει την μορφή 𝑦 = 𝑏0 + 𝑏𝑥 και με βάση τις εκτιμήσεις των
συντελεστών, όπως αυτοί φαίνονται στον πίνακα 5.3., υπολογίζεται ως εξής:
y = 0.025 + (-0.606) x
Το επίπεδο σημαντικότητας όλων των ελέγχων είναι α=0,05. Το δείγμα
αποτελείται από Τ=21 παρατηρήσεις και ο αριθμός των συντελεστών είναι k=1 (b). Οι
έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί είναι:
1) Έλεγχος σημαντικότητας των συντελεστών
H0: b=0
H1: b<>0
Αν |t|>=|t

T-K-1;α|

τότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση H0 και ο συντελεστής

είναι στατιστικά σημαντικός.
2) Έλεγχος σημαντικότητας της παλινδρόμησης
H0: η παλινδρόμηση δεν είναι σημαντική
H1: η παλινδρόμηση είναι σημαντική
Αν F > Fa;k;T-K-1 τότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση H0 και η παλινδρόμηση είναι
στατιστικά σημαντική.
Πίνακας 5.4. Στατιστικοί έλεγχοι
F-statistic Παλινδρόμησης
12,38245647
t-statistic b
3,518871
t-statistic b0
4,410884

F a;k;T-k-1
4,380749692
t T-k-1;a
2,093024054
t T-k-1;a
2,093024054

Στατιστικά σημαντική
NAI
Στατιστικά σημαντικός
ΝΑΙ
Στατιστικά σημαντικός
ΝΑΙ
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Από τον πίνακα 5.4 διαπιστώνεται ότι τόσο η παλινδρόμηση όσο και οι
συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί.

5.3 Ανάλυση Παλινδρόμησης
Κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της παλινδρόμησης, τα κύριας σημασίας
στοιχεία είναι η στατιστική σημαντικότητα της F και των συντελεστών (bo, b1) καθώς
και ο συντελεστής προσδιορισμού R2 .
Πρώτον από τον πίνακα 5.2 παρατηρείται ότι το επίπεδο σημαντικότητας F < 0,05
και δεύτερον από τους στατιστικούς ελέγχους που διεξάχθηκαν, υποδεικνύεται η
γραμμικότητα και η στατιστική σημαντικότητα της παλινδρόμησης.
Η σημαντικότητα των συντελεστών διαπιστώνεται μέσα από τους ελέγχους όπως
παρουσιάζονται στον πίνακα 5.4. Αφού |t|>= |t T-K-1;α| τότε ισχύει ότι η κλίση (b) της
μεταβλητής x είναι διάφορη του μηδενός και επομένως είναι στατιστικά σημαντική.
Το ίδιο ισχύει και για τον σταθερό όρο b0, ο οποίος βέβαια δεν παίζει σημαντικό ρόλο.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο συντελεστής b δείχνει το ποσοστό μεταβολής της
μεταβλητής y (απόδοση) όταν η μεταβλητή x (κίνδυνος) μεταβάλλεται κατά ένα τοις
εκατό (1%). Επομένως η τιμή του ερμηνεύεται ως εξής, όταν ο κίνδυνος μεταβάλλεται
κατά 1% τότε η επίδραση στην μεταβολή της απόδοσης είναι b= -0,606 %.
Το R Τετράγωνο (R2 ) δείχνει το ποσοστό της διακύμανσης των τιμών της απόδοση
το οποίο ερμηνεύεται από το ποσοστό της διακύμανσης των τιμών του κινδύνου.
Συνεπώς το μοντέλο εξηγεί το 39,46% της μεταβλητότητας των αποδόσεων. Οι τιμές
που κυμαίνεται είναι από 0-1 και όσο πλησιάζει στη μονάδα τόσο καλύτερη είναι η
παλινδρόμηση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το R2 =0,3946 οπότε δεν ερμηνεύει
ικανοποιητικά την παλινδρόμηση. Για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα σε δείγμα με
λίγες παρατηρήσεις χρησιμοποιείται το προσαρμοσμένο R τετράγωνο (πίνακας 5.1.).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα διπλωματική ασχολήθηκε με τα αμοιβαία κεφάλαια τόσο σε θεωρητικό
όσο και σε εμπειρικό επίπεδο. Αρχικά παρουσιάστηκε ο θεσμός των αμοιβαίων
κεφαλαίων καθώς και μια συνοπτική εικόνα της πορείας τους σε εγχώριο και
παγκόσμιο επίπεδο, ενώ στην συνέχεια έγινε ανάλυση της απόδοσης των FoF
Μετοχικών για την τελευταία πενταετία.
Συγκεκριμένα, παρατηρώντας την ιστορική εξέλιξη επισημαίνεται ότι το
ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξάνεται ραγδαία σε παγκόσμια κλίμακα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του European Fund and Asset Management Association
(EFAMA) το 2008 ανέρχεται σε 14,32 ενώ στο τέλος του 2016 φτάνει τα 41,29 τρις
εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν τριπλασιασμός της αξίας τους σε χρονικό διάστημα
λιγότερο από μία δεκαετία. Πόλος έλξης αυτής της μορφής επένδυσης αποτελούν οι
Η.Π.Α. και η Ευρώπη, όπου συγκεντρώνονται και τα μεγαλύτερα μεγέθη διαχρονικά.
Όσον αφορά την Ελλάδα, η πορεία των αμοιβαίων κεφαλαίων παρουσιάζει
διαφορετική εικόνα. Από το 2000 και μετέπειτα ακολουθούν συνεχώς καθοδική
πορεία.
Για τους σκοπούς της εργασίας διεξήχθη εμπειρική έρευνα, σε δείγμα εικοσιένα
(21) ΑΚ, η οποία αφορούσε την αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων και των
διαχειριστών αυτών. Για να επιτευχθεί αυτό έγινε εξέταση του κινδύνου και της
απόδοσης κάθε χαρτοφυλακίου ΑΚ. Η απόδοση είναι συνάρτηση του κινδύνου διότι
υψηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις αντιστοιχούν σε υψηλότερα επίπεδα
κινδύνου.

Τα

αμοιβαία

κεφάλαια,

ωστόσο,

παρέχουν

την

δυνατότητα

ελαχιστοποίησης του κινδύνου μέσω της διαφοροποίησης τους. Ο επενδυτής μπορεί
να εξαλείψει τελείως τον μη συστηματικό κίνδυνο που προέρχεται αποκλειστικά από
την ίδια την εταιρεία και να αντιμετωπίζει μόνο τον κίνδυνο που οφείλεται στις
γενικές συνθήκες της αγοράς.
Για την αξιολόγηση του κινδύνου των χαρτοφυλακίων του δείγματος
χρησιμοποιήθηκε η τυπική απόκλιση (σ) και ο συστηματικός κίνδυνος (β) ενώ ως
απόδοση χρησιμοποιήθηκε η μέση μηνιαία απόδοση. Οι μέσες αποδόσεις όλων των
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κεφαλαίων είναι θετικές εκτός από του αμοιβαίου κεφαλαίου ALPHA FOF COSMOS
STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ.
Στη συνέχεια η εκτίμηση των αποδόσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων έγινε με τους
δείκτες Treynor και Sharpe. Τα αποτελέσματα αυτών των δύο μεθόδων διαφέρουν
σημαντικά λόγω της χρήσης διαφορετικών κινδύνων. Με την εφαρμογή του
υποδείγματος Jensen αξιολογήθηκε η ικανότητα των διαχειριστών να πετυχαίνουν
αποδόσεις μεγαλύτερες από τις προσδοκώμενες, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω του
συντελεστή άλφα (a). Με την μέθοδο Fama υπολογίστηκε εκείνο το μέρος της
απόδοσης που οφείλεται στην ικανότητα των διαχειριστών να επιλέγουν χρεόγραφα
που θα αυξάνουν την απόδοση του χαρτοφυλακίου.
Με την χρήση του υποδείγματος Modigliani and Modigliani (M2) έγινε
αναπροσαρμογή του εκάστοτε χαρτοφυλακίου αναλαμβάνοντας κίνδυνο ίδιο με
αυτό της αγοράς. Από την σύγκρισή με τον γενικό δείκτη παρατηρήθηκε ότι οι
επενδυτές ανταμείφθηκαν με θετικές αποδόσεις για την επιλογή τους να επενδύσουν
στο αντίστοιχο αμοιβαίο κεφάλαιο. Ωστόσο, υπήρξαν χαρτοφυλάκια που δεν
κατάφεραν να πετύχουν καλύτερες αποδόσεις από αυτήν της αγοράς. Αυτό
οφείλεται στο ότι η αρχική τους απόδοση ήταν αρκετά χαμηλή για τον κίνδυνο που
είχαν αναλάβει, επομένως, και μετά την ανασύνθεση του χαρτοφυλακίου τους δεν
μπόρεσαν να την αυξήσουν αρκετά.
Τα χαρτοφυλάκια που έδωσαν αρνητικές τιμές μετά την αξιολόγησης τους , όσον
αφορά τις ικανότητες των διαχειριστών, είναι τα ίδια με αυτά που έδωσαν αρνητικές
τιμές και στην εφαρμογή του Μ2. Αυτό είναι απόλυτα λογικό διότι και μετά την
ανασύνθεση του χαρτοφυλακίου τους δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν την απόδοση
του γενικού δείκτη τιμών. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι οι διαχειριστές των
δύο πρώτων παρουσιάζουν μία μικρή ικανότητα επιλεκτικότητας που σε αριθμητικά
μεγέθη είναι σχεδόν κάτω του 1%.
Η σειρά κατάταξης σύμφωνα με την αξιολόγηση των δεικτών των εξεταζόμενων
κεφαλαίων δεν συμπίπτει. Ωστόσο ορισμένα κεφάλαια κατέχουν σταθερά τις πρώτες
ή τελευταίες θέσεις κατάταξης με βάση τις μεθόδους αξιολόγησης Sharpe, Jensen’s
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α και Fama. Αντίθετα με τον δείκτη Treynor τόσο στις αρχικές θέσεις όσο και στις
τελευταίες θέσεις διαμορφώνεται μία τελείως διαφορετική κατάταξη.
Μέσω της παλινδρόμησης εξετάστηκε η σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών, της
απόδοσης και του κινδύνου των 21 αμοιβαίων κεφαλαίων, και προσδιορίστηκε η
φύση και η ένταση της μεταξύ τους συσχέτισης. Στο πρώτο στάδιο μελετήθηκε η
συσχέτιση δηλαδή πως η μεταβολή του κινδύνου επιδρά στην απόδοση και
προσδιορίστηκε η ύπαρξη στατιστικής σχέση ανάμεσα τους. Από τους στατιστικούς
ελέγχους που έγιναν διαπιστώθηκε η γραμμικότητα της παλινδρόμησης και η
στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών της.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ
Η διπλωματική εργασία εστίασε στην μελέτη της απόδοσης και των ικανοτήτων των
διαχειριστών εξετάζοντας τα αμοιβαία κεφάλαια Funds of Funds Μετοχικά. Μία
πρόταση για περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να είναι o συνδυασμός των ικανοτήτων
των διαχειριστών να επιλέγουν τα κατάλληλα αξιόγραφα (μετοχές, ομόλογα και άλλα
χρηματοπιστωτικά μέσα) που αυξάνουν την συνολική απόδοση των χαρτοφυλακίων,
«νικώντας» έτσι την αγορά με την κατάλληλη χρονική τοποθέτηση των
χαρτοφυλακίων αυτών, δηλαδή αξιολόγηση της επιλεκτικότητας (selectivity) και του
συγχρονισμού (market timing) των διαχειριστών.
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